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Ceník předplatného a inzerce v časopisu Sovak v roce 2021
Předplatné
Roční předplatné pro tuzemské odběratele je 800,– Kč, zahraniční předplatné je 890,– Kč. Prodejní cena jednoho výtisku je 70,– Kč (dvojčíslo 140,– Kč).
Ceník inzerce
Plošná inzerce na obálce:
provedení
1. strana (jen pro řádné členy SOVAK ČR)
ostatní strany obálky

celá stránka
10 000,–
22 000,–

1/2 strany
•• 11 000,–

svislý

reklamní návlek

80
mm
šířka

32 000,–

6 000,–
8 000,–
11 000,–

3 000,–
4 000,–
5 500,–

vodorovný
29 000,–

Plošná inzerce uvnitř časopisu (časopis vychází na křídovém papíru s plnobarevným tiskem):
provedení
celá stránka
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/6 strany
20 000,–
• 10 000,–
• 7 000,–
• 5 000,–
• 3 000,–
plnobarevná
Textová inzerce
pouze text
text a grafika, černobíle
text a grafika plnobarevná

80 mm výška

chlopeň 70 mm
17 000,–

chlopeň 100 mm
25 000,–

Při větším rozsahu se cena textové inzerce stanoví násobkem ceny za polovinu strany. Textová
inzerce je zpracovávána stylem (písmo, úprava stránky) a metodou standardního článku.
Požadavkům inzerenta na umístění grafiky na stránce lze vyhovět jen v omezeném rozsahu –
podle možností a zásad sloupcového zlomu. K textu lze doplnit logo inzerenta.

Vizitky
černobílá
plnobarevná

1 200,–
3 000,–

jde o cenu za uveřejnění vizitky třikrát po sobě
jde o cenu za uveřejnění vizitky třikrát po sobě

•• pouze po předchozí konzultaci • takto označené formáty pouze na zrcadlo (viz následující schéma), s výjimkou 1/3 strany ve svislém provedení
Odlišné řešení nutno dohodnout předem.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH. Ceny inzerce (mimo vizitkové) se rozumí za jedno uveřejnění inzerátu či inzertního článku. Při čtvrtém
uveřejnění je poskytována sleva 25 % (prvá tři uveřejnění se fakturují v plné ceně, čtvrté je zdarma). Počet uveřejnění je nutno sjednat předem, sleva
neplatí pro vizitkovou inzerci.
Inzerent – řádný nebo přidružený člen SOVAK ČR, který si objedná plošnou inzerci od formátu ½ strany výše, má ve stejném čísle nárok na shodnou
velikost plochy zdarma také pro svoji textovou prezentaci. Inzerenti – členové SOVAK ČR – mohou inzerovat formou plnobarevné vizitky za cenu
černobílé.

1/1
na spad
220 x 307 před ořezem
210 x 297 po ořezu

1/3
56 x 250

1/3
na spad
78 x 307
před
ořezem
73 x 297
po ořezu

1/4
85 x 122

1/6
85 x 80

1/2
176 x 130
pro obálku

VIZITKA
85 x 38

1/3
176 x 80

1/2
176 x 122
pro vnitřní
stránky

chlopeň 70 mm
75 x 307 před ořezem
70 x 297 po ořezu
chlopeň 100 mm
105 x 307 před ořezem
100 x 297 po ořezu

Reklamní návlek: slepený papírový proužek, navlečený na časopis ve vodorovném nebo svislém směru, s reklamním potiskem na přední i zadní straně.
Přípravu podkladů je třeba vždy předem konzultovat.
Inzertní chlopeň: otevírací rozšíření levé nebo pravé stránky časopisu. Je nutno vždy využít její líc i rub. Lze ji spojit s jinou plošnou inzercí nebo
inzertním článkem na dané stránce. U takových řešení se stanoví cena dohodou. Přípravu podkladů je třeba vždy předem konzultovat. Redakce si
vyhrazuje právo regulovat množství této inzerce v jednom čísle časopisu.
Distribuce reklamních letáků a prospektů: vkládají se jako volná příloha časopisu. Nejvyšší přípustná váha přílohy je 70 g. Redakce si vyhrazuje
právo regulovat rozsah a množství volných příloh časopisu. Maximální přípustný rozměr přílohy je formát A4, doporučený maximální rozměr je
205 x 292 mm. Cena za distribuci činí u přílohy do 10 g 12 000,– Kč, od 11 g do 40 g 19 000,– Kč a od 41 g do 70 g 30 000,– Kč.
Adresa pro objednávky: redakce časopisu Sovak, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel.: 221 082 628, e-mail: redakce@sovak.cz
Podklady přebírá a technické konzultace poskytuje: studio Silva, s. r. o., tel.: 737 836 825, e-mail: pfck@bon.cz
Upozornění – důležité pro fakturaci
Pokud je pro váš účetní systém důležité, aby objednávka byla vystavena jmenovitě na fakturujícího dodavatele,
adresujte objednávku přímo vydavatelství, které předplatné a inzerci fakturuje:
Mgr. Pavel Fučík, vydavatelství a nakladatelství, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 4756 7601, DIČ: CZ430327489
Takto upravenou objednávku zašlete redakci i přímo vydavatelství na e-mail: pfck@bon.cz

