
Dodatek ceníku inzerce v časopisu Sovak 2023
platný pro inzerci v číslech se zvýšeným nákladem

určeným pro distribuci časopisu při akcích pořádaných SOVAK ČR

Pro objednávky více opakovaných uveřejnění (např. balíček 3 + 1) 
platí podmínky a ceny základního ceníku předplatného a inzerce v roce 2023.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH. 
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Objednávky: Ing. Ivana Weinzettlová Jungová, redakce časopisu Sovak, tel.: 727 915 184, e-mail: jungova@sovak.cz 
Podklady přebírá a technické konzultace poskytuje: studio SILVA, s. r. o., tel.: 737 836 825, e-mail: pfck@bon.cz, studiosilva@centrum.cz

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

Upozornění – důležité pro fakturaci

provedení celá stránka 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/6 strany 
plnobarevná 24 000,– • 13 000,– • 9 700,– • 7 500,– • 5 300,– 

Textová inzerce – článek
komerční článek 13 000,– 7 500, – Při větším rozsahu se cena textové inzerce stanoví násobkem ceny za polovinu strany.  

Komerční článek připravuje z podkladů dodaných inzerentem (text plus fotografie a další přílohy) redakce a grafické studio stejným způsobem, jako autorské
příspěvky, tedy stejným stylem co do písma, titulku i další úpravy stránky. 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.

Plošná inzerce na obálce

Plošná inzerce uvnitř časopisu

•• pouze po předchozí konzultaci   
• takto označené formáty pouze na zrcadlo (viz vedlejší schéma)

2., 3. nebo 4. strana obálky 26 000,–  •• 14 000,–

 celá stránka 1/2 strany
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provedení celá stránka 1/2 strany


