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Miroslava Valtová
+420 775 284 685
miroslava.valtova@jagamedia.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ V SR:
Ľudmila Prekalová, +421 903 592 378, ludmila.prekalova@jaga.sk
Katarína Lipovská, +421 903 288 511, katarina.lipovska@jaga.sk
Jaroslava Omastová, +421 903 245 665, jaroslava.omastova@jaga.sk
Veronika Uhrínová, +421 902 982 999, veronika.uhrinova@jaga.sk
Juraj Vilkovský, +421 903 246 321, juraj.vilkovsky@jaga.sk

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE:LIFESTYLOVÉ PUBLIKACE
6  HOME byt/dům/styl/zahrada
12  Recepty prima nápadů 
18  Zahrada prima nápadů

ODBORNÉ TITULY
24  ASB – architektura, stavebnictví, byznys
30  ASB speciál – developerské projekty
32  Realizace staveb
36  TZB HAUSTECHNIK
40  Inžinierske stavby / Inženýrské stavby

V případě Vašeho zájmu o prezentaci v médiích JAGA MEDIA kontaktujte obchodní oddělení 
na tel. +420 267 219 346 nebo pošlete e-mail na obchod@jagamedia.cz nebo se spojte  
s některým z našich obchodních zástupců.

* Podle údajů auditorské kanceláře ABC ČR
* Zdroj Google analytics

weby

www.asb-portal.cz
50 000 unikátních 

návštevníků měsíčně
(zdroj: Goggle analytics)

www.receptyprimanapadu.cz
130 000 unikátních  

návštěvníků měsíčně
(zdroj: Goggle analytics)

www.homebydleni.cz
120 000 unikátních 

návštěvníků měsíčně
(zdroj: Goggle analytics)

Vladimír Brutovský
ředitel a jednatel vydavatelství
+420 777 284 680
vladimir.brutovsky@jagamedia.cz

Markéta Šimoníčková
obchodní ředitelka
+420 775 284 686
marketa.simonickova@jagamedia.cz

1992
Na Stavební 
fakultě STU 
v Bratislavě 
vzniká 
knihkupectví 
JagaTech.

1993
Vzniká 
vydavatelství 
JAGA.

1996
JAGA 
rozšiřuje 
působnost na 
území České 
republiky 
a vychází 
publikace 
Projekty 
rodinných 
domů.

2000
Vychází první 
díl z edice 
Renovuje-
me, stavíme, 
zařizujeme.

2003
V Praze je 
založena 
společnost 
Jaga Media, 
s. r. o., 
a vychází 
první číslo 
HOME byt/
dům/styl/
zahrada.

2004
Vychází 
časopis ASB 
– archi-
tektura, 
stavebnic-
tví, byznys.

2006
Vzniká 
odborný 
časopis 
Realizace 
staveb.

2007
JAGA kupuje 
Inžinierske 
stavby. 
Vzniká dvoj-
jazyčný titul 
Inženýrské 
stavby 
a portál 
www.home-
-bydleni.cz.

2008
JAGA spouští 
portál www.
asb-portal.
cz a vychází 
první číslo 
časopisu 
TZB HAUS-
TECHNIK.

2009
Časopisy 
ASB – 
architektura, 
stavebnictví, 
byznys 
a HOME byt/
dům/styl/
zahrada
jsou na 
Facebooku.

2010
Vzniká nový 
internetový 
katalog 
www.
projektyro-
dinnychdo-
mu.cz.

2O11
V segmentu 
B2B titulů 
si produkty 
Jaga Medie 
udržují ve-
doucí posta-
vení na trhu 
odborných 
časopisů.*

2O12
HOME byt/
dům/styl/za-
hrada prošel 
redesignem. 
Jaga Media 
spoluorgani-
zuje soutěže  
(H2O story).

2O15
Jaga Media 
kupuje 
časopis Re-
cepty prima 
nápadů 
s dlouholetou 
tradicí.

2O16
Vzniká nový  
časopis  
Zahrada 
prima 
nápadů.

B2C 
časopisy

B2B 
časopisy

15 500
(auditovaný tištěný 
náklad dle ABC ČR)

45 000 
(tištěný náklad)

45 000
(tištěný náklad)

4 500
(auditovaný tištěný 
náklad dle ABC ČR)

4 500
(auditovaný tištěný 
náklad dle ABC ČR)

4 500
(auditovaný tištěný 
náklad dle ABC ČR)

4 000
(auditovaný tištěný 
náklad dle ABC ČR)

3 500
(tištěný náklad)

OBSAH

HISTORIE

KONTAKTY



4

Média, která nejvíce motivují ke koupi 

Nejdůvěryhodnější typy reklamy

Doporučení od 
známých

50 %

Reklama v TV 47 %
Reklama v časopisech 
a novinách

38 %

Reklama na internetu 28 %
Vnější reklama  
– billboardy, plakáty

11 %

Reklama v rozhlase 10 %
Reklama v mobilu 3 %

Kolikrát se čte 
jeden časopis?
•	 Jen	10	%	čtenářů	si	přečte	

časopis	jednou.	Polovina	
čtenářů	časopisů	se	
k časopisu	vrací	2-	až	3krát.	
Průměrně	se	časopis	přečte	
3,8krát.

•	 Průměrně	jedno	vydání	
časopisu	zhlédne	3,3	čtenářů.

Kolik lidí sleduje? Časopisy o architektuře a stavební byznys

Časopisy o inženýrských stavbách

Časopisy o stavebnictvíČasopisy o TZB

televize

98 % 95 %
90 %

74 %

rádio print internet

Internet          Časopisy            Noviny          Televize             Rádio          Billboardy a plakáty           Mobil
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10 % = jednou
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ASB                       Stavba                    ERA 21                  Architekt +

Inženýrské stavby / Inžinierske stavby              Silnice a železnice

Celkový distribuovaný náklad podle ABC ČR

Tištený náklad

Tištěný náklad podle ABC ČR
Neautorizovaný tištený náklad

Časopisy o bydlení
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Zdroj: ABC ČR, prosinec/leden 2019

Celkový distribuovaný náklad podle ABC ČR

Tištěný náklad podle ABC ČR
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Celkový distribuovaný náklad podle ABC ČR

Tištěný náklad podle ABC ČR
Neautorizovaný tištený náklad

Distribuovaný náklad dotovaného  
stavovského časopisu ČKAIT, ČSSI a SPS

Zdroj: ABC ČR, říjen-prosinec 2018, w
ebové stránky vydavatelů

Zdroj: ABC ČR, říjen 2018, w
ebové stránky vydavatelů

Zdroj: ABC ČR, listopad 2018, w
ebové stránky vydavatelů

Zdroj: w
ebové stránky vydavatelů, červen/srpen 2018

Celkový distribuovaný náklad podle ABC ČR
Tištěný náklad podle ABC ČR
Neautorizovaný tištený náklad

TZB Haustechnik    Topenářství, instalace      Český instalatér       Větrání, vytápění, instalace
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Kdo čte časopis HOME byt/dům/styl/zahrada?
Celkem až 48 % čtenářů chystá stavbu rodinného domu!

Zdroj: průzkum realizovaný na vzorku 1 552 respondentů, kteří odpověděli ve čtenářské anketě

STYLOVÝ čaSOpiS 
O bYdLení, STaVbě i zahradě

15 5OO tištěný náklad každého 
vydání časopisu HOME 
(zdroj: ABC ČR)

Profil čtenáře
Typickými čtenáři časopisu HOME byt/dům/styl/zahrada jsou nejen ženy, ale i muži
v produktivním věku od 30 do 50 let. Mají úplné středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání, jsou živiteli rodiny s dětmi a majiteli vlastního bytu nebo domu se zahradou.
Snaží se zařídit, zkrášlit a zútulnit svůj interiér, ale inspirují se i nápady pro balkony, terasy, 
zahradu a okolí domu: Plánují stavbu domu, rekonstrukci bytu a domu a realizaci zahrady od 
A po Z. Z tohoto důvodu hledají rady, tipy a informace o výrobcích a materiálech. Poměrně 
velkou skupinu představují čtenáři do 30 let, kteří jsou svobodní a v časopisu HOME byt/
dům/styl/zahrada hledají inspiraci pro vlastní příjemné bydlení. Inzerce v časopisu HOME 
byt/dům/styl/zahrada ovlivňuje u většiny čtenářů jejich rozhodování při výběru výrobků nebo 
firem a více než polovina z celkového počtu čtenářů se na základě informací z časopisu 
HOME byt/dům/styl/ zahrada obrátila na některou z inzerujících firem.

NÁVŠTĚVY | NADČASOVÝ DESIGN | TIPY NA NÁKUP | TRENDY A INSPIRACE | TESTOVÁNÍ | STAVBA

Periodicita: devětkrát ročně + 2 speciály
Rozsah:  96 až 144 stran
Náklad:   15 5OO výtisků*
Cena:  59 Kč (2,69 €)
Ročník: 18
* Zdroj: ABC ČR

HOME

Distribuce
• předplatitelé
• novinové stánky, prodejny tisku v ČR i SR
•  obchodní domy a hypermarkety – MAKRO, TESCO, AHOLD, SCONTO, PLANEO ELEKTRO, MOUNTFIELD
•  prodejní místa distribučních společností – GECO, HDS RETAIL, VALMONT, RELAY, INMEDIO, LETIŠTĚ
•  vybrané čerpací stanice – BENZINA, SHELL, PAP OIL
• řízená distribuce bonitním cílovým skupinám
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na bydlení a stavebnictví
• elektronický prodej prostřednictvím stránek – www.floowie.com, www.publero.cz, www.periodik.cz, 

www.send.cz

Co je ABC ČR?
ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku) zajišťuje
v České republice ověřování nákladu tisku. V České republice ověřování nákladu tisku 
probíhá od března 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat 
Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladu tisku 
v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR, které je neziskovou organizací 
s tripartitním zastoupením vydavatelů, reklamních agentur a inzerentů.

54 % 46 % 
čtenářů jsou ženy 
kladoucí důraz na 

kvalitu svého bydlení.

čtenářů jsou muži jako potenciální 
zákazníci stavebních firem hledající 
inspiraci právě ve stavebních či 
zahradních rubrikách.

Ženy i muži

18 %

31 %
30 %

16 %

5 %

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

Věk

39 % 

7 % 

54 % 
Kde bydlí

čtenářů vlastní 
dům.

čtenářů vlastní 
byt.

čtenářů nevlastní 
ani dům, ani byt.

62 %

36 %

2 %

Kolik vydělávají

čtenářů má 
průměrný 

životní 
standard, 

průměrné 
příjmy.

čtenářů má nejvyšší sociální 
status ve společnosti, 

nejvyšší příjmy.

čtenářů má 
podprůměrný 
životní standard, 
např. studenti, 
nezaměstnaní, 
důchodci.

63 % 94 % 

48 % 

čtenářů chystá 
rekonstrukci
svého bydlení.

čtenářů zařizuje nebo 
v nejbližším roce bude 
zařizovat interiér.

čtenářů staví nebo 
chystá stavbu 
rodinného domu.

Zařizují, rekonstruují a stavějí

Proč inzerovat v HOME?

1 Jeden ze tří nejprodávanějších časopisů 
v segmentu bydlení.

2 Celý náklad časopisu je efektivně distribuován 
k cílové skupině čtenářů. Neprodané výtisky 
časopisů se zdarma přikládají k aktuálním 
vydáním.

2 Každý čtenář časopisu si ho v průměru prolistuje 
nebo přečte 3,4krát. (zdroj: průzkum GFK)

4 Reklama v časopise patří k nejsilnějším 
stimulům k nákupnímu rozhodnutí respondentů. 
(zdroj: průzkum GFK)
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Vydání a témata
uzávěrky vydání datum vydání bydlení dOmácnOst stavba zahrada

HOME byt/dům/styl/zahrada 
10/2019
OBJEDNÁVKY:		 23.	9.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 12.	9.	2019
advertorial 	 23.	9.	2019
inzerce 	 26.	9.	2019

11. 10. 2019 •	Koupelna
•	Osvětlení
•	Podlahy
•	Finance
•	Doplňky

•	Domácí	pomocníci:	
			Velký	úklid	(myčky,	
			vysavače,	centrální	
			vysavače,	úklidové	
			prostředky…)

•	Střechy
•	Světlovody
•	Hrubá	stavba
•	Vytápění:	Krby
•	Podlahové	krytiny

•	Zahradní	technika:	
			Zpracování	dřeva	
			(pily,	sekery)
•	Bazény:	Zastřešení
•	Příprava	zahrady	na	zimu

HOME byt/dům/styl/zahrada 
11–12/2019
OBJEDNÁVKY:		 4.	11.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 23.	10.	2019
advertorial 	 4.	11.	2019
inzerce 	 7.	11.	2019

22. 11. 2019 •	Kuchyň
•	Osvětlení
•	Finance
•	Doplňky
•	Vánoční	tipy

•	Domácí	pomocníci:	
			Designové	spotřebiče
			Audiovizuální	technika	
			(televize,	kina,	přehrávače,	
			sound	systémy)

•	Hrubá	stavba
•	Vytápění
•	Sádrokarton	a suchá	
výstavba

•	Zahradní	technika:	
			Sněhové	frézy
•	Zahrada	v zimě	(vhodné	
			dekorace,	okrasné	druhy)
•	Pokojové	rostliny

HOME byt/dům/styl/zahrada 
1–2/2020
OBJEDNÁVKY:		 16.	1.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 7.	1.	2020
advertorial 	 16.	1.	2020
inzerce 	 21.	1.	2020

6. 2. 2020 •	Kuchyň
•	Úložné	prostory
•	Finance
•	Osvětlení
•	Doplňky	•	Koupelna
•	Obývák	•	Chodba
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:	
			Posedlí	zdravím	(vaření	
			v páře,	pomalé	hrnce,	lisy	
			na	citrusy	a ovoce,	mixéry	
			na	smoothies,	jogurto-
			vače,	stroje	a pomůcky	
			na	cvičení)

•	Hrubá	stavba:	Dřevostavby
•	Vytápění

•	Zahradní	technika:		
			Řez	(nůžky,	pilky	apod.)
•	Pokojové	rostliny
•	Stavba	terasy

HOME byt/dům/styl/zahrada 
3/2020
OBJEDNÁVKY:		 18.	2.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 7.	2.	2020
advertorial 	 18.	2.	2020
inzerce 	 21.	2.	2020

10. 3. 2020 •	Koupelna
•	Dveře	a kování
•	Doplňky
•	Kuchyň
•	Obývák
•	Chodba
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:	
			Pečení	a vaření	
			(sporáky,	trouby,	
			mikrovlnky)

•	Střechy	a světlovody
•	Hrubá	stavba:	Montované	
			domy
•	Výstavba	bazénu

•	Zpevněné	plochy:	Materiály	
			na	chodníky	a cestičky
•	Bazény:	Příprava	bazénu	
			na	sezonu
•	Zahradní	technika:	
			Vertikutátory,	sekačky
•	Jarní	hnojiva

HOME byt/dům/styl/zahrada 
4/2020
OBJEDNÁVKY:		 20.	3.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 11.	3.	2020
advertorial 	 20.	3.	2020
inzerce 	 25.	3.	2020

14. 4. 2020 •	Kuchyň
•	Podlahy
•	Doplňky
•	Koupelna
•	Obývák
•	Chodba
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:		
Pro	zdraví	a krásu	(kulmy,	
fény,	strojky,	žehličky	na	
vlasy	atp.)

•	Zasklení
•	Hrubá	stavba
•	Vytápění
•	Garáž
•	Stavebniny,	obklady	
a dlažby

•	Kompostování
•	Bazény:	Teplá	voda	(ohřev	
vody	–	čerpadla,	solár…)

HOME byt/dům/styl/zahrada 
5/2020
OBJEDNÁVKY:		 28.	4.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 17.	4.	2020
advertorial 	 28.	4.	2020
inzerce 	 4.	5.	2020

19. 5. 2020 •	Koupelna
•	Úložné	prostory
•	Doplňky
•	Kuchyň		•	Obývák
•	Chodba
•	Ložnice
•	Velký	speciál	MILÁN

•	Domácí	pomocníci:		
Mladá	domácnost	(základ-
ní	vybavení	domácnosti	
+	vychytávky	pro	mladou	
rodinu	a malý	byt)

•	Střechy
•	Hrubá	stavba:	Dřevostavby
•	Klimatizace

•	Ploty	a opěrné	zídky
•	Zahradní	technika:	Grily	
(plynové	a uhelné)

•	Čistá	voda	v bazénu		
(filtrace,	UV	lampy,		
ionizátory,	salinace...)

HOME

HOME byt/dům/styl/zahrada 
speciál jaro/2020
OBJEDNÁVKY:		 4.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 23.	4.	2020
advertorial 	 4.	5.	2020
inzerce 	 7.	5.	2020

26. 5. 2020 STAVBA	DOMU	OD	A PO	Z •	Výběr	pozemku
•	Základy
•	Zdicí	materiály
•	Omítky
•	Stropy	a podlahy

•	Komín
•	Střechy
•	Garáž
•	Ploty	a brány

HOME byt/dům/styl/zahrada 
6/2020
OBJEDNÁVKY:		 19.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 11.	5.	2020
advertorial 	 19.	5.	2020
inzerce 	 22.	5.	2020

9. 6. 2020 •	Kuchyň
•	Bezpečná	domácnost
•	Doplňky
•	Koupelna
•	Obývák
•	Chodba
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:		
S chladnou	hlavou		
(chladničky,	mrazničky)

•	Izolace
•	Stínění
•	Nátěry,	barvy
•	Hrubá	stavba
•	Klimatizace

•	Bydlíme	venku:		
Terasy,	balkony,	zahrada

•	Bazény

HOME byt/dům/styl/zahrada 
7–8/2020
OBJEDNÁVKY:		 29.	6.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 18.	6.	2020
advertorial 	 29.	6.	2020
inzerce 	 2.	7.	2020

21. 7. 2020 •	Koupelna	(trendy)
•	Doplňky
•	Kuchyň
•	Obývák
•	Chodba
•	Dětský	pokoj	pro	školáka	
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:	
			Zpracování	úrody	
			(odšťavňování,	zavařování,	
			nakládání,	sušení...)	

•	Hrubá	stavba •	Bydlíme	venku:	Zahradní			
			zábava	(houpačky,	sítě,	
			trampolíny,	závěsné	vaky,	
			pískoviště,	hry	atp.)
•	Zahradní	technika:	
			Křovinořezy,	plotostřihy

HOME byt/dům/styl/zahrada 
9/2020
OBJEDNÁVKY:		 21.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 12.	8.	2020
advertorial 	 21.	8.	2020
inzerce 	 26.	8.	2020

11. 9. 2020 •	Kuchyň
•	Úložné	prostory
•	Doplňky
•	Koupelna
•	Obývák
•	Chodba
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:	
			Velké	prádlo	(pračky,	
			sušičky,	žehličky,	
			parní	stanice)
•	Zpátky	do	školy

•	Hrubá	stavba
•	Vytápění
•	Tepelná	čerpadla
•	Garáž
•	Osvětlení
•	Kamna	a vytápění

•	Bydlíme	venku:	
			Osvětlení	zahrady
•	Zahradní	technika:	Úklid	
			zahrady	(fukary,	drtiče…)

HOME byt/dům/styl/zahrada 
speciál podzim/2020
OBJEDNÁVKY:		 1.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 21.	8.	2020
advertorial 	 1.	9.	2020
inzerce 	 4.	9.	2020

22. 9. 2020 ÚSPORNÉ	BYDLENÍ •		Obývací	pokoj	a ložnice
•		Dětský	pokoj
•		Kuchyň	a koupelna
•		Barvy	a povrchy

•		Podlahy
•		Koberce
•		Úložné	prostory,	police
•		Postele,	matrace

•		Šatníky	a skříně
•		Osvětlení
•		Křesla	a pohovky
•		Bytový	textil

HOME byt/dům/styl/zahrada 
10/2020
OBJEDNÁVKY:		 22.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 19.	9.	2020
advertorial 	 22.	9.	2020
inzerce 	 25.	9.	2020

13. 10. 2020 •	Koupelna
•	Osvětlení
•	Podlahy
•	Finance
•	Doplňky	•	Kuchyň
•	Obývák	•	Chodba
•	Ložnice

•	Domácí	pomocníci:	
			Velký	uklid	(myčky,	
			vysavače,	centrální	
			vysavače,	úklidové	
			prostředky...)

•	Střechy
•	Hrubá	stavba
•	Vytápění
•	Podlahové	krytiny

•	Zahradní	technika:	
			Zpracování	dřeva	
			(pily,	sekery)
•	Bazény:	Zastřešení	
•	Příprava	zahrady	na	zimu

HOME byt/dům/styl/zahrada 
11–12/2020
OBJEDNÁVKY:		 3.	11.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 23.	10.	2020
advertorial 	 3.	11.	2020
inzerce 	 6.	11.	2020

24. 11. 2020 •	Kuchyň
•	Osvětlení
•	Finance
•	Doplňky
•	Vánoční	tipy

•	Domácí	pomocníci:	
			Designové	spotřebiče	
			Audiovizuální	technika			
			(televize,	kina,	přehrávače,	
			sound	systémy)

•	Hrubá	stavba
•	Vytápění
•	Sádrokarton	a suchá	
			výstavba

•	Zahradní	technika:	
			Sněhové	frézy
•	Zahrada	v zimě	(vhodné	
		dekorace,	okrasné	druhy)
•	Pokojové	rostliny
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Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 440 280 3
147	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 416 246 –
1/1	strany 220 280 3

84	000	Kč
1/1	strany	do	zrcadla 190 246 –
1/2	strany	šířka 190 118 –

46	000	Kč
1/2	strany	výška 93 246 –
1/3	strany	šířka 190 77 –

33	000	Kč
1/3	strany	výška 60 246 –
klopa	na	titulní	straně	 110 280 3 95	000	Kč
Z-gate 426 280 3 189	000	Kč
2.	strana	obálky 220 280 3 110	000	Kč
1.	strana	časopisu 220 280 3 110	000	Kč
další	strany	před	editorialem	 220 280 3 99	000	Kč
1/3	výška	u editorialu	 60 246 – 59	000	Kč
3.	strana	obálky 220 280 3 99	000	Kč
4.	strana	obálky 220 280 3 139	000	Kč
2/1	PR	 6	800	znaků,	3–6	obrázků,	logo 129	000	Kč
1/1	PR 3	400	znaků,	2–3	obrázky,	logo 74	000	Kč
2/3	PR	šířka

2	200	znaků,	1	obrázek,	logo 55	000	Kč
2/3	PR	výška

1/2	PR	šířka
1	800	znaků,	1	obrázek,	logo 42	000	Kč

1/2	PR	výška

redakční	rubrika*	
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

450	znaků,	1	obrázek 32	000	Kč

2/1	tipy	na	nákup** 40	000	Kč
1/1	tipy	na	nákup** 25	000	Kč
1/2	tipy	na	nákup** 15	000	Kč
product	placement 250	znaků,	1	obrázek 15	000	Kč
branding	rubriky logo 45	000	Kč

vkládaná	inzerce***
minimální cena 
50	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích

in
ze

rc
e

re
pr

e
pr

ji
né

Formáty a ceny inzerce Nestandardní formáty
HOME

branding 
rubriky 

45 000 Kč
Podklady: logo

redakční
rubrika 

32 000 Kč
Podklady: text v rozsahu 

450 znaků včetně 
mezer, 1 produktová 

fotografie, cena, 
web kontakt

Plošná inzerce

1/1 strany
84 000 Kč

220 x 280 mm

1/1 PR
74 000 Kč

3 400 znaků, 
2–3 obrázky, 

logo

2/3 PR šířka
55 000 Kč

2	200	znaků,	1	obrázek,	logo

1/2 šířka
46 000 Kč

190 x 118 mm

1/2 výška
46 000 Kč

93 x 246 mm

1/3  šířka
33 000 Kč

190 x 77 mm

* V redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky a informace předtím v časopise HOME byt/dům/styl/zahrada nepubliko-
vané. Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou, stylistickou a formální úpravu dodaných textových materiálů a úpravu
délky textu. Redakce si v těchto rubrikách vyhrazuje právo neuveřejňovat všeobecné informace o výrobci a jeho sortimentu.
** Tipy na nákup zalamuje redakce podle layoutu časopisu. Rubrika je určena k prezentaci produktů s uvedením ceny.
*** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude určena po doručení vzorku na základě rozměrů a hmotnosti. Cenu ovliv-
ňuje počet kusů vkládané přílohy, aktuální cena poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění
SLEVY: 15 % agenturní provize pro smluvní partnery
STORNO POPLATKY: 100 % po oficiálním termínu uzávěrky objednávek podle edičního plánu

2/3 PR výška
55 000 Kč
2	200	znaků,	

1	obrázek,	logo

1/3 výška
33 000 Kč
60 x 246 

mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.

Product
placement
15 000 Kč

Podklady: produktová
fotografie, název produktu,

popis produktu max. 25 slov,
cena a velikost,

web kontakt

tipy na nákup
25 000 Kč / 1/1 strany
Tipy na nákup zalamuje redakce 
podle layoutu časopisu. Rubrika 
je určena k prezentaci produktů 

s uvedením ceny.
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Kdo čte časopis Recepty prima nápadů?
Celkem již 85 % čtenářů se chystá na stavbu nebo 
rekonstrukci bydlení!

Zdroj: průzkum realizovaný na vzorku 846 respondentů, kteří odpovědeli ve čtenářské anketě

Tradiční hObbY MaGazín 
prO KUTiLY dOMa i V zahradě

45 OOO tištěný náklad 
časopisu Recepty 
prima nápadů 

Profil časopisu
Časopis Recepty prima nápadů je celobarevný měsíčník, zaměřený především na volný čas 
a hobby, který klade hlavní důraz na dům, byt, chatu, chalupu a zahradu. Přináší informace, 
rady, tipy a nápady včetně nejnovějších trendů z oborů staveb, rekonstrukcí a renovací, 
zařizování interiérů a dekorace. V oboru zahradnictví informuje o nových postupech 
v pěstitelství, přibližuje čtenářům žádané a oblíbené novinky nejen v sortimentu okrasných 
a užitkových rostlin, ale i v oboru zahradní techniky. Kromě zajímavých nápadů odborníků 
a samozřejmě i čtenářů obsahuje rubriky věnované také bytovým doplňkům, kutilství, 
chalupaření, domácím miláčkům, vaření a zdraví. Časopis volně navazuje a úzce spolupracuje 
s televizním pořadem Receptář prima nápadů ve smyslu redakční spolupráce i propagace. 
Obsahově rozvíjí stěžejní téma či několik témat televizního pořadu, přičemž v televizním 
Receptáři prima nápadů se objevuje verbální i vizuální zmínky a odkazy na magazín.

DŮM A BYT | STAVBA | ZAHRADA | DEKORACE | HOBBY | ŠIKOVNÉ RUCE

Periodicita: desetkrát ročně  
Rozsah:  68–100 stran
Náklad:   45 OOO výtisků
Cena:  29 Kč (1,49 €)
Ročník: 19

Distribuce
• předplatitelé v ČR i SR
• novinové stánky, prodejny tisku v ČR i SR
• obchodní domy a hypermarkety – MAKRO, AHOLD, GLOBUS, TESCO, KAUFLAND, SCONTO,  

PLANEO ELEKTRO, MOUNTFIELD, PENNY MARKET
• prodejní místa distribučních společností – GECO, HDS RETAIL, RELAY, INMEDIO, VALMONT
• vybrané čerpací stanice – BENZINA, SHELL, MOL
• řízená distribuce bonitním cílovým skupinám
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na bydlení, zahradu a stavebnictví
• elektronický prodej prostřednictvím stránek - www.floowie.com, www.publero.cz, www.periodik.cz, 

www.send.cz

57 % 
čtenářů jsou muži, jejichž 

počet po změně layoutu 
a obsahu výrazně stoupá.

Muži dominují

35 % 50 % 
čtenářů se chystá na 
rekonstrukci nebo 
právě rekonstruuje 

své bydlení.

čtenářů se 
připravuje na 
stavbu nebo 
právě staví svůj 
dům.

Chystají rekonstrukci

64 % 26 % 

76 % 

Majitelé nemovitostí

čtenářů vlastní  
dům společně  
se zahradou.

čtenářů nápadů 
vlastní byt.

čtenářů vlastní chatu 
nebo chalupu.

53 %

26 %

9 % 8 %
4 %

Jak financují stavbu a rekonstrukci

z vlastních 
zdrojů 

kombinací 
vlastních 
zdrojů 
a stavebního 
spoření

prostřednictvím
stavebního 
spoření

kombinací 
vlastních 
zdrojů a úvěru

prostřednictvím
úvěru na bydlení

43 % 
čtenářů jsou ženy 
kladoucí důraz na kvalitu 
svého bydlení.

13 %

23 % 25 %

6 %

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

Věk

rEcEpty priMa nápadů

Proč inzerovat  
v Receptech prima nápadů?

1 Titul vychází ve vysokém nákladu  
– 45 000 výtisků.

2 Celý náklad časopisu je efektivně distribuován k cílové 
skupině čtenářů. Neprodané výtisky časopisů se zdarma 
přikládají k aktuálním vydáním.

3 Pravidelně navyšujeme náklad časopisu při účasti na 
veletrzích, výstavách a jiných tematických akcích.

4 K dispozici je i moderní internetový portál  
www.receptyprimanapadu.cz, který je úzce propojen 
s internetovým portálem.
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uzávěrky vydání datum vydání hObby a relaX stavba a rekOnstrukce zahrada

Recepty prima nápadů 10/2019
OBJEDNÁVKY:		 27.	8.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 16.	8.	2019
advertorial 	 27.	8.	2019
inzerce 	 30.	8.	2019

19. 9. 2019 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Osvětlení
•	Kamna	a vytápění

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Zazimování	rostlin

Recepty prima nápadů 11/2019
OBJEDNÁVKY:		 27.	9.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 16.	9.	2019
advertorial 	 27.	9.	2019
inzerce 	 1.	10.	2019

21. 10. 2019 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Podlahové	krytiny

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	
			Jak	se	zbavit	hlodavců
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství

Recepty prima nápadů 
12/2019–1/2020
OBJEDNÁVKY:		 8.	11.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 29.	10.	2019
advertorial 	 8.	11.	2019
inzerce 	 12.	11.	2019

2. 12. 2019 SPECIÁL
Stavíme dům  
v roce 2020

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Kompletní	zahradní	poradna		
			+	lunární	kalendář	pro	rok	2020

Recepty prima nápadů 2/2020
OBJEDNÁVKY:		 16.	1.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 7.	11.	2020
advertorial 	 16.	1.	2020
inzerce 	 20.	1.	2020

4. 2. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Úprava	stěn	(hladké	
			stěny,	tapety,	malo-
			vání)	/	suchá	výstavba

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Setí
•	Bylinky

Recepty prima nápadů 3/2020
OBJEDNÁVKY:		 14.	2.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 5.	2.	2020
advertorial 	 14.	2.	2020
inzerce 	 18.	2.	2020

6. 3. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Stavba	terasy

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	
Plevel	na	bramborách

•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Záhradní	jezírko
•	Automatické	zavlažování

Recepty prima nápadů 4/2020
OBJEDNÁVKY:		 17.	3.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 6.	3.	2020
advertorial 	 17.	3.	2020
inzerce 	 19.	3.	2020

7. 4. 2019 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	
Škůdci	na	zelenině	a ovocných	
stromech

•	Škůdci	v domě
•	Zahradní	technika

•	Příprava	bazénu	na	sezonu
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství:	Ochrana	domá-
cích	mazlíčků	před	klíšťaty	
a blechami

•	Založení	trávníku,	zahradničení	
ve	městě	-	vysoké	záhony

rEcEpty priMa nápadů

Recepty prima nápadů 5/2020
OBJEDNÁVKY:		 15.	4.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 6.	4.	2020
advertorial 	 15.	4.	2020
inzerce 	 17.	4.	2020

7. 5. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Stavebniny,	obklady,	
dlažby

•	Stavba	pergoly

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	
Plísně	na	bramborách

•	Škůdci	v domě
•	Zahradní	technika

•	Skleníky	(výběr	a stavba)
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Grilování

Recepty prima nápadů 6/2020
OBJEDNÁVKY:		 15.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 6.	5.	2020
advertorial 	 15.	5.	2020
inzerce 	 19.	5.	2020

5. 6. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Venkovní	obklady		
a dlažba

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	
Plísně	na	zelenině

•	Škůdci	v domě:	Jak	se	zbavit	
mravenců	v bytě	a na	terase

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Bazény

Recepty prima nápadů 7-8/2020
OBJEDNÁVKY:		 16.	6.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 5.	6.	2020
advertorial 	 16.	6.	2020
inzerce 	 18.	6.	2020

8. 7. 2020 SPECIÁL
Rekonstrukce  
domu a bytu

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	
Slimáci	v zahradě,	Škůdci	na	
okrasných	rostlinách

•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Bazény
•	Záhradní	krb,	gril	(ochrana	
drěva,	markýzy,	stínění)

Recepty prima nápadů 9/2020
OBJEDNÁVKY:		 17.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 6.	8.	2020
advertorial 	 17.	8.	2020
inzerce 	 19.	8.	2020

8. 9. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Altánky
•	Záhradní	domky

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Test	návnad	proti	mravencům

Recepty prima nápadů 10/2020
OBJEDNÁVKY:		 16.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 7.	9.	2020
advertorial 	 16.	9.	2020
inzerce 	 18.	9.	2020

7. 10. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Osvětlení
•	Kamna	a vytápění
•	Ploty,	vrata,	izolace

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Zazimování	rostlin

Recepty prima nápadů 11/2020
OBJEDNÁVKY:		 16.	10.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 7.	10.	2020
advertorial 	 16.	10.	2020
inzerce 	 20.	10.	2020

6. 11. 2020 •	Pracovní	postupy
•	Recepty

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky
•	Podlahové	krytiny

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě:	Jak	
se	zbavit	hlodavců

•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství
•	Čím	topit,	zazimování	zahrady,	
sauny

Recepty prima nápadů 
12/2020–01/2021
OBJEDNÁVKY:		 16.	11.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 5.	11.	2020
advertorial 	 16.	11.	2020
inzerce 	 18.	11.	2020

8. 12. 2020 SPECIÁL
Stavíme dům  
v roce 2021

•	Hrubá	stavba
•	Rekonstrukce
•	Nářadí	a stroje
•	Materiály	a výrobky

•	Chata	a chalupa
•	Okrasná	a užitková	zahrada
•	Choroby	a škůdci	v zahradě
•	Škůdci	v domě

•	Zahradní	technika
•	Zpevněné	plochy	v zahradě
•	Chovatelství

Vydání a témata
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Plošná inzerce

1/1 strany
90 000 Kč

210 x 297 mm

1/1 PR
75 000 Kč

4 200 znaků, 
2–4 obrázky, 

logo

2/3 PR šířka
60 000 Kč

3	000	znaků,	1–2	obrázky,	logo

1/2 šířka
55 000 Kč

193 x 129 mm

1/2 výška
55 000 Kč

95 x 267 mm

1/3  šířka
45 000 Kč

193 x 84 mm

1/4 strany
30 000 Kč

95 x 129 mm

1/3 výška
45 000 Kč
62 x 267 

mm

rEcEpty priMa nápadů
Nestandardní formáty

branding 
rubriky 

50 000 Kč
Podklady: logo

Product
placement 
15 000 Kč

Podklady: produktová 
fotografie, název produktu, 
charakteristika produktu, 

cena a velikost balení, 
web kontakt

Inspiromat
28 000 Kč

1/10 strany
127 x 50 mm redakční

rubrika 
40 000 Kč

Podklady: text v rozsahu 
600 znaků včetně mezer, 

1 produktová 
fotografie, cena, 

web kontakt

* V redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky a infor-
mace předtím v časopise Recepty prima nápadů nepubli-
kované. Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou, sty-
listickou a formální úpravu dodaných textových materiálů 
a úpravu délky textu. Redakce si v těchto rubrikách vyhra-
zuje právo neuveřejňovat všeobecné informace o výrobci 
a jeho sortimentu.

** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude určena po 
doručení vzorku na základě rozměrů a hmotnosti. Cenu ovliv-
ňuje počet kusů vkládané přílohy, aktuální cena poštovného 
a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění
SLEVY: 15 % agenturní provize pro smluvní partnery 
STORNO POPLATKY: 100 % po oficiálním termínu uzá-
věrky objednávek podle edičního plánu

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.

Formáty a ceny inzerce

Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 420 297 3
150	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 400 267 –
1/1	strany 210 297 3

90	000	Kč
1/1	strany	do	zrcadla 193 267 –
1/2	strany	šířka 193 129 –

55	000	Kč
1/2	strany	výška 95 267 –
1/3	strany	šířka 193 84 –

45	000	Kč
1/3	strany	výška 62 267 –
1/4	strany 95 129 	– 30	000	Kč
2.	strana	obálky 210 297 3 110	000	Kč
1.	strana	časopisu 210 297 3 110	000	Kč
další	strany	před	editorialem	 210 297 3 100	000	Kč
1/3	výška	u editorialu 62 297 – 60	000	Kč
3.	strana	obálky 210 297 3 100	000	Kč
4.	strana	obálky 210 297 3 120	000	Kč
2/1	PR	 5	000	znaků,	2–5	obrázků,	logo 130	000	Kč
1/1	PR 4	000	znaků,	2–4	obrázky,	logo 75	000	Kč
2/3	PR	šířka

3	000	znaků,	1–2	obrázky,	logo 60	000	Kč
2/3	PR	výška
1/2	PR	šířka

2	000	znaků,	1–2	obrázky,	logo 50	000	Kč
1/2	PR	výška
redakční	rubrika*
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

450	znaků,	1	obrázek 40	000	Kč

product	placement 250	znaků,	1	obrázek 15	000	Kč
branding	rubriky logo 50	000	Kč
Inspiromat 127	x	50	mm,	250	znaků,	1	obrázek 28	000	Kč

vkládaná	inzerce**
minimální cena 
45	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích

in
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zahradní čaSOpiS 
S praCOVníMi pOSTUpY

45 OOO tištěný náklad 
časopisu Zahrada 
prima nápadů  

Profil čtenáře
Typickým čtenářem je převážně žena ve věku 30–59 let, ale i muž ve stejném věku 
30–59 let, kteří vlastní zahradu. Jsou domácky založení, praktičtí, šikovní. Ve volném čase 
se věnují zvelebování a vylepšování exteriéru a zahrady, a to v každém ročním období. 
Zabývají se pěstitelstvím a chovatelstvím, rádi vlastníma rukama vytvářejí nové věci, které 
jim tento exteriér zkrášlují a dotvářejí. Milují pěstování květin a užitkových plodin. Časopis 
je inspirací pro nápady a vytváření jednoduchých i náročnějších zahradních dekorací.

OKRASNÁ A UŽITKOVÁ ZAHRADA | ZAHRADNÍ PORADCE | CHOVATELSTVÍ

Periodicita: sedmkrát ročně  
Rozsah:  64 stran
Náklad:   45 000 výtisků
Cena:  39 Kč (1,59 €)
Ročník: 4

Distribuce
• předplatitelé v ČR i SR
• novinové stánky, prodejny tisku v ČR i SR
• obchodní domy a hypermarkety – MAKRO, AHOLD, GLOBUS, TESCO, SCONTO,  

PLANEO ELEKTRO, MOUNTFIELD
• prodejní místa distribučních společností – GECO, HDS RETAIL, RELAY, INMEDIO, VALMONT
• vybrané čerpací stanice – BENZINA, SHELL, OMV
• řízená distribuce bonitním cílovým skupinám
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na bydlení, zahradu a stavebnictví
• elektronický prodej prostřednictvím stránek – www.floowie.com, www.publero.cz,  

www.periodik.cz, www.send.cz

Kdo čte časopis Zahrada?
93% čtenářů se chystá na přeměnu své zahrady nebo 
balkonu.

Zdroj: Průzkum realizovaný na vzorku 1 005 respondentů, kteří odpověděli v čtenářské anketě.

53 % 47 % 

82 % 

72 % 

17 % 

11 % 

26 % 

12 % 

čtenářů jsou ženy, které 
kladou důraz na význam 

zahrady jako místa 
k relaxaci, ale i místa na 
pěstování vlastní úrody.

čtenářů jsou muži, 
které v časopise 
zajímají techničtější 
a na zručnost složitější 
témata, pracovní 
postupy.

13 %

23 %

73 %

15 % 12 %

33 %

25 %

6 %

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

Věk
Kolik vydělávají

Pro muže i pro ženy

čtenářů chystá 
přeměnu 
zahrady.

čtenářů chystá nebo 
už rekonstruuje 
terasu.

Chystají rekonstrukci

Majitelé zahrad

čtenářů vlastní dům  
a k němu patřící zahradu. čtenářů

vlastní byt.

čtenářů vlastní chatu 
nebo chalupu, v jejímž 
okolí se nachází 
zahrada.

čtenářů vlastní zahrádku 
v zahrádkářské oblasti.

čtenářů má průměrný 
životní standard, 

průměrné příjmy.

čtenářů má podprůměrný 
životní standard, např. studenti, 

nezaměstnaní, důchodci.

čtenářů má nejvyšší 
sociální status ve 
společnosti, nejvyšší 
příjmy.

ZaHrada priMa nápadů

Proč inzerovat v Zahradě prima nápadů?

1 Časopis poskytuje množství zahradních i chovatelských 
nápadů, čímž obsahuje vše, co potřebují čtenáři vědět na 
obhospodaření zahrady či statku.

2 Jediný zahradní časopis s pracovními postupy.

3 Vysoký zájem čtenářů o inzerci týkající se materiálů 
a nářadí používaných při pracích v domácnosti,  
v zahradě a při rekonstrukcích domů a chat.

4 Celý náklad časopisu je efektivně distribuován k cílové 
skupině čtenářů. Neprodané výtisky časopisů se zdarma 
přikládají k aktuálním vydáním.

5 Pravidelně navyšujeme náklad časopisu při účasti na 
veletrzích, výstavách a jiných tematických akcích.
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uzávěrky vydání datum vydání hObby zahrada zahrádkaŘení stavba a rekOnstrukce 

Zahrada prima nápadů 06/2019
OBJEDNÁVKY:		 2.	9.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 21.	9.	2019
advertorial 	 2.	9.	2019
inzerce 	 5.	9.	2019

24. 9. 2019 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Sušení	ovoce

•	Zahradní	pomocníci:	Vrtačky,	
brusky,	kladiva	...

•	Zahradní	architektura:		Zahrada	s bazénem
•	Semenářství
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího		
balkonu,	zahrady

•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Ochrana	růží	
a okrasných	růží

•	Drobné	stavby:	Stavba	bazénu
•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Mech	
v zámkové	dlažbě	–	jak	na	něj

Zahrada prima nápadů 07/2019
OBJEDNÁVKY:		 6.	11.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 25.	10.	2019
advertorial 	 6.	11.	2019
inzerce 	 11.	11.	2019

28. 11. 2019 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Uskladňování	ovoce,	zeleniny	
na	zimu

•	Zahradní	pomocníci:	Zahradní	
fukary,	sněžné	frézy,	hrabla

•	Zahradní	architektura:		Zahrada	se	sadem
•	Semenářství
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Hlodavci	na	mra-
venci	na	zahradě	–	jak	sej	ich	zbavit

•	Drobné	stavby:	Stavba	terasy
•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Zazi-
mování	–	zahradní	nábytek,	
truhlíky	–	desinfekce	atd.

Zahrada prima nápadů 01/2020
OBJEDNÁVKY:		 10.	1.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 2.	1.	2020
advertorial 	 10.	1.	2020
inzerce 	 15.	1.	2020

31. 1. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Odšťavňování	zeleniny,	
ovoce,	smoothie

•	Zahradní	pomocníci:	Vybave-
ní	malé	dílny	

•	Zahradní	architektura:	Zahrada	pro	děti	
•	Semenářství:	zakládání	trávníků	–	výběr	hlíny,	
semen,	hnojiva	

•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Výsev	–	půdy,	
zahrady,	truhlíků	před	jarní	sezonou,	přípravek	proti	
padání	klíčních	rostlin,	předjarní	postřik

•	Drobné	stavby:	Dětské	hřiště	
a pískoviště

•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Úklid	
po	zimě	–	natíráme	balkonové	
trubky,	nátěr	plotu

Zahrada prima nápadů 02/2020
OBJEDNÁVKY:		 21.	2.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 12.	2.	2020
advertorial 	 21.	2.	2020
inzerce 	 26.	2.	2020

13. 3. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Smažíme	bezové	květy

•	Zahradní	pomocníci:	Vertiku-
tátory,	kultivátory

•	Zahradní	architektura:	Zahrada	ve	svahu
•	Semenářství:	Zelenina
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Plevele	a plísně	na	
bramborách	a na	zelenině

•	Drobné	stavby:	Skleník
•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Nová	
podlaha,	dlažba,	prkna

Výstavy:
FOR	GARDEN	PRAHA	2020
26.	-	29.	3.	2020

FLORA	Olomounc
23.	-	26.	4.	2020

Zahrada prima nápadů 03/2020
OBJEDNÁVKY:		 6.	4.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 25.	3.	2020
advertorial 	 6.	4.	2020
inzerce 	 9.	4.	2020

29. 4. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Udíme

•	Zahradní	pomocníci:	Sekačky

•	Zahradní	architektura:	Zahrada	se	zahradním	jezír-
kem

•	Semenářství:	Květiny
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Ochrana	buxusů	
a okrasných	rostlin

•	Drobné	stavby:	Pergola
•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Nábytek	
na	terasu,	balkon

Vydání a témata

ZaHrada priMa nápadů

Zahrada prima nápadů 04/2020
OBJEDNÁVKY:		 22.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 13.	5.	2020
advertorial 	 22.	5.	2020
inzerce 	 27.	5.	2020

12. 6. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Salsy,	džemy,	marmelády

•	Zahradní	pomocníci:	Zahradní	
nářadí

•	Zahradní	architektura:	Zahrada	s altánkem	a za-
hradní	pergolou

•	Semenářství:	Množíme	tůje	a jiné	keře
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:

•	Drobné	stavby:	Stavba	plotu
•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Stínění	
balkonu,	terasy

Zahrada prima nápadů 05/2020
OBJEDNÁVKY:		 10.	7.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 1.	7.	2020
advertorial 	 10.	7.	2020
inzerce 	 15.	7.	2020

31. 7. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Zavařování	zelenina,	ovoce

•	Zahradní	pomocníci:	Zahradní	
pomocníci	–	hadice,	navýječe	
na	hadice,	nůžky	na	živý	
plot	...

•	Zahradní	architektura:		Zahrada	na	malém	pozemku
•	Semenářství
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Ochrana	ovocné	
zahrady

•	Drobné	stavby:	Stavba	užitko-
vého	nebo	okrasného	záhonu

•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Griluje-
me	–	tipy	na	grily

Zahrada prima nápadů 06/2020
OBJEDNÁVKY:		 25.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 14.	8.	2020
advertorial 	 25.	8.	2020
inzerce 	 28.	8.	2020

15. 9. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Co	s houbami

•	Zahradní	pomocníci:	Základní	
nářadí	na	zahradu	–	co	by	
každý	zahradník	měl	mít	po	
ruce

•	Zahradní	architektura:		Zahrada	se	zahradní	kuchyní
•	Semenářství
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího	balkonu,	zahrady
•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Plíseň	okurková,	
zelná,	salátová

•	Drobné	stavby:	Zahradní	
chodníčky

•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Bazény

Zahrada prima nápadů 07/2020
OBJEDNÁVKY:		 23.	10.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 14.	10.	2020
advertorial 	 23.	10.	2020
inzerce 	 28.	10.	2020

13. 11. 2020 •	Vaříme	z darů	naší	zahrádky:	
Sušení	ovoce

•	Zahradní	pomocníci:	Vrtačky,	
brusky,	kladiva	...

•	Zahradní	architektura:		Zahrada	s bazénem
•	Semenářství
•	Soutěž	o fotografii	nejhezčího		
balkonu,	zahrady

•	Ochrana	proti	škůdcům,	plísním:	Ochrana	růží	
a okrasných	růží

•	Drobné	stavby:	Stavba	bazénu
•	Balkon,	Terasa	–	tipy:	Mech	
v zámkové	dlažbě	–	jak	na	něj
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Nestandardní formáty

branding 
rubriky 

50 000 Kč
Podklady: logo

Product
placement 
15 000 Kč

Podklady: produktová 
fotografie, název produktu, 
charakteristika produktu, 

cena a velikost balení, 
web kontakt

redakční
rubrika 

40 000 Kč
Podklady: text v rozsahu 
600 znaků včetně mezer, 

1 produktová 
fotografie, cena, 

web kontakt

* V  redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky a  in-
formace předtím v  časopise Zahrada prima nápadů 
nepublikované. Redakce si vyhrazuje právo na grama-
tickou, stylistickou a  formální úpravu dodaných texto-
vých materiálů a úpravu délky textu. Redakce si v těchto 
rubrikách vyhrazuje právo neuveřejňovat všeobecné 
informace o výrobci a jeho sortimentu.

** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude určena 
po doručení vzorku na základě rozměrů a  hmotnosti. 
Cenu ovlivňuje počet kusů vkládané přílohy, aktuální 
cena poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění
SLEVY: 15 % agenturní provize pro smluvní partnery 
STORNO POPLATKY: 100 % po oficiálním termínu uzá-
věrky objednávek podle edičního plánu

ZaHrada priMa nápadů

Plošná inzerce

1/1 strany
90 000 Kč

210 x 297 mm

1/1 PR
75 000 Kč

4 200 znaků, 
2–4 obrázky, 

logo

2/3 PR šířka
60 000 Kč

3	000	znaků,	1–2	obrázky,	logo

1/2 šířka
55 000 Kč

193 x 129 mm

1/2 výška
55 000 Kč

95 x 267 mm

1/3  šířka
45 000 Kč

193 x 84 mm

2/3 PR výška
60 000 Kč

3	000	znaků,	1–2	
obrázky,	logo

1/3 výška
45 000 Kč
62 x 267 

mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.

Formáty a ceny inzerce

Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 420 297 3
150	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 400 267 –
1/1	strany 210 297 3

90	000	Kč
1/1	strany	do	zrcadla 193 267 –
1/2	strany	šířka 193 129 –

55	000	Kč
1/2	strany	výška 95 267 –
1/3	strany	šířka 193 84 –

45	000	Kč
1/3	strany	výška 62 267 –
1/4	strany 95 129 	– 30	000	Kč
2.	strana	obálky 210 297 3 110	000	Kč
1.	strana	časopisu 210 297 3 110	000	Kč
další	strany	před	editorialem	 210 297 3 100	000	Kč
1/3	výška	u editorialu 62 297 – 60	000	Kč
3.	strana	obálky 210 297 3 100	000	Kč
4.	strana	obálky 210 297 3 120	000	Kč
2/1	PR	 5	000	znaků,	2–5	obrázků,	logo 130	000	Kč
1/1	PR 4	000	znaků,	2–4	obrázky,	logo 75	000	Kč
2/3	PR	šířka

3	000	znaků,	1–2	obrázky,	logo 60	000	Kč
2/3	PR	výška
1/2	PR	šířka

2	000	znaků,	1–2	obrázky,	logo 50	000	Kč
1/2	PR	výška
redakční	rubrika*
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

450	znaků,	1	obrázek 40	000	Kč

product	placement 250	znaků,	1	obrázek 15	000	Kč
branding	rubriky logo 50	000	Kč
Inspiromat 127	x	50	mm,	250	znaků,	1	obrázek 28	000	Kč

vkládaná	inzerce**
minimální cena 
45	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích

in
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Inspiromat
28 000 Kč

1/10 strany
127 x 50 mm 
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 57 % čtenářů jsou manažeři stavebních 
a developerských společností. 

 28 % čtenářů tvoří architekti a projektanti.

 8 % čtenářů jsou studenti stavebních fakult.

 7 % čtenářů jsou investoři.

Rozhodují o nákupu?
 49 % čtenářů se spolupodílí na 
rozhodování o nákupu.

 42 % čtenářů o nákupu rozhoduje 
samo.

 9 % čtenářů o nákupu nerozhoduje.

Poutavý obsah
 88 % čtenářů přečte až 4/5 obsahu 
každého čísla časopisu.

 12 % čtenářů přečte 2/3 obsahu 
každého časopisu.Zdroj: průzkum realizovaný na vzorku 973 respondentů, kteří odpověděli ve čtenářské anketě

MaGazín
O arChiTeKTUŘe a STaVebniCTVí

4 5OO tištěný náklad každého 
vydání časopisu ASB
zdroj: ABC ČR

Profil čtenáře
Typickým čtenářem časopisu ASB je vysokoškolsky vzdělaný muž ve věku od 25 do 55 let, 
vedoucí pracovník s podřízenými nebo pracovník architektonické či projekční kanceláře. 
Nechybějí však ani vysokoškolsky vzdělané ženy. V časopise ASB čtenáře zajímá přehled 
o aktuálním dění v oblasti architektury a stavebnictví, odborné analýzy, technické informace 
a informace o osobnostech a firmách. Z každého čísla ASB si přečte v průměru 60 % z obsahu.

Periodicita: šestkrát ročně
Rozsah:  64 až 112 stran
Náklad:   4 5OO výtisků*
Cena:  79 Kč
Ročník: 17

Cílová 
skupina:  architekti, developeři, 
 investoři, velké realizační 
 společnosti

PROJEKTY | STAVBY A BUDOVY | INTERIÉR A DESIGN | MATERIÁLY A KONSTRUKCE | REALITY 

Kdo čte ASB?
57 % čtenářů tvoří manažeři 
stavebních a developerských společností.

2/3

4/5

STAVBAŘI 
A DEVELOPEŘI

INVESTOŘI
STuDENTI

ARCHITEKTI 
A PROjEKTANTI

ROZHODujE NEROZ-
HODujE

SPOLuROZHODujE

Distribuce
• předplatitelé
• speciální klientské předplatné vybraným cílovým skupinám
• direct mailing cílovým skupinám
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na stavebnictví a bydlení
• předplatné prostřednictvím webové stránky www.casopisasb.cz, www.send.cz, www.jagamedia.cz
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím stránky www.floowie.com, www.publero.cz
• prezentace časopisu na konferencích z oblasti architektury, stavebnictví, bydlení a developmentu

ASB magazín je partnerem ČKA a soutěže Česká cena za architekturu, hlavním 
mediálním partnerem společnosti BIM z.s., partnerem soutěže Stavba roku.  
ASB je auditovaný titul o architektuře.

59 % 41 % 
čtenářů jsou 

vysokoškolsky 
vzdělaní muži.

čtenářů tvoří vysokoškolsky 
vzdělané ženy. 

16 %

26 %

32 %

19 %

7 %

Věk

Muži i ženy

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

aSB

Proč inzerovat v ASB?

1 Jediný auditovaný časopis o architektuře  
v ČR.

2 Čtenáři časopisu ASB rozhodují o objednávkách velkého 
množství technologií a materiálu – již při získání jednoho 
zákazníka na základě inzerce se investice do reklamy vrátí.

3 Spojení inzerované značky s důvěryhodným časopisem. 
Jedno vydání časopisu si přečte sedm lidí.

4 Redakce časopisu úzce spolupracuje s českou komorou 
architektů ČKA.

5 91 % čtenářů časopisu ASB rozhoduje nebo spolurozhoduje 
o nákupu materiálu a technologií na stavbu.

6 Už při získaní jednoho zákazníka na základě inzerce se 
investice do reklamy vrátí.
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Vydání a témata
uzávěrky vydání datum vydání archItektura tÉma stavebnIctví dalŠí tÉmata veletrhy

ASB 5/2019 #108
OBJEDNÁVKY:		 2.	10.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 23.	9.	2019
advertorial 	 2.	10.	2019
inzerce 	 7.	10.	2019

21. 10. 2019 • Komerční prostory 
   a retail

• Izolace •	Dodavatelé
•	Obvodové	pláště	
			budov,	izolace

•	Interiér	a design
•	Detail
•	Software

ASB 6/2019 #109
OBJEDNÁVKY:		 29.	10.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 18.	10.	2019
advertorial 	 29.	10.	2019
inzerce 	 4.	11.	2019

16. 11. 2019 • Stavby městotvorné
• Rekonstrukce

• Řešení pasivních domů 
   (rozvody, vzduchotech-
   nika, větrání, izolace, 
   utěsnění)

•	Rozvoj	měst	
			a urbanismus
•	Revitalizace	staveb

•	Interiér	a design
•	Detail
•	Software

ASB 1/2020 #110
OBJEDNÁVKY:		 4.	3.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 24.	2.	2020
advertorial 	 4.	3.	2020
inzerce 	 9.	3.	2020

25. 3. 2020 • Trh s kancelářemi
• Administrativní 
   budovy
• Stavby určené pro   
   cestovní ruch, hotely

• Fasády •	Sklo,	lehké	fasády	 •	Interiér	a design
•	Detail
•	Software
•	Hotely	a	wellness

ASB 2/2020 #111
OBJEDNÁVKY:		 8.	4.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 31.	3.	2020
advertorial 	 8.	4.	2020
inzerce 	 15.	4.	2020

30. 4. 2020 • Stavby pro bydlení • Střechy •	Střechy •	Interiér	a design
•	Detail
•	Software

•	IBF,	MOBITEX	2020				
			(26.	–	29.	2.	2020)

ASB 3/2020 #112
OBJEDNÁVKY:		 26.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 15.	5.	2020
advertorial 	 26.	5.	2020
inzerce 	 29.	5.	2020

16. 6. 2020 • Stavby pro veřejný 
   sektor 

• Zdicí materiály, beton •	Prvky	suché	výstav-
			by,	sanita,	obklady	
			a dlažby

•	Interiér	a design
•	Detail
•	Software

ASB speciál #113
OBJEDNÁVKY:		 12.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 3.	8.	2020
advertorial 	 12.	8.	2020
inzerce 	 17.	8.	2020

21. 9. 2020 největší přehled developerských projektů

aSB

ASB 4/2020 #114
OBJEDNÁVKY:		 2.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 24.	8.	2020
advertorial 	 2.	9.	2020
inzerce 	 7.	9.	2020

23. 9. 2020 • Architekt a jeho   
   místo na trhu
• Stavby speciální

• Okna, dveře, fasády •	Materiály	pro	hrubou	
			stavbu	
•	Střecha

•	Interiér	a design
•	Detail
•	Software

•	FOR	ARCH	Praha	
			2020	
			(22.	–	26.	9.	2020)

ASB 5/2020 #115
OBJEDNÁVKY:		 2.	10.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 23.	9.	2020
advertorial 	 2.	10.	2020
inzerce 	 7.	10.	2020

23. 10. 2020 • Komerční prostory 
   a retail

• Izolace •	Dodavatelé
•	Obvodové	pláště	
			budov,	izolace

•	Interiér	a design
•	Detail
•	Software

ASB 6/2020 #116
OBJEDNÁVKY:		 30.	10.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 21.	10.	2020
advertorial 	 30.	10.	2020
inzerce 	 4.	11.	2020

20. 11. 2020 • Stavby městotvorné
• Rekonstrukce

• Řešení pasivních domů 
   (rozvody, vzduchotech-
   nika, větrání, izolace, 
   utěsnění)

•	Rozvoj	měst	
			a urbanismus
•	Revitalizace	staveb

•	Interiér	a design
•	Detail
•	Software
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Formáty a ceny inzerce Nestandardní formáty

redakční
rubrika 

32 000 Kč
Podklady: text v rozsahu 
600 znaků včetně mezer, 

1 produktová 
fotografie, cena, 

web kontakt

Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 460 300 3
147	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 400 275,5 –

1/1	strany 230 300 3
84	000	Kč

1/1	strany	do	zrcadla 207 275,5 –

1/2	strany	šířka 207 135 –
46	000	Kč

1/2	strany	výška 101 275,5 –

1/3	strany	šířka 207 89 –
33	000	Kč

1/3	strany	výška 66 275,5 –

klopa	na	titulní	straně	 115 300 3 95	000	Kč

Z-gate 440 300 3 189	000	Kč

2.	strana	obálky 230 300 3 110	000	Kč

1.	strana	časopisu 230 300 3 110	000	Kč

další	strany	před	editorialem	 230 300 3 99	000	Kč

1/3	výška	u editorialu	 66 275,5 – 59	000	Kč

3.	strana	obálky 230 300 3 99	000	Kč

4.	strana	obálky 230 300 3 139	000	Kč

2/1	PR	 8	400	znaků,	4–8	obrázků,	logo 132	000	Kč

1/1	PR 4	200	znaků,	2–4	obrázky,	logo 74	000	Kč

2/3	PR	šířka
2	800	znaků,	1–2	obrázky,	logo 56	000	Kč

2/3	PR	výška

1/2	PR	šířka
2	100	znaků,	1–2	obrázky,	logo 42	000	Kč

1/2	PR	výška

redakční	rubrika*	
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

600	znaků,	1	obrázek 32	000	Kč

product	placement 250	znaků,	1	obrázek 12	000	Kč

branding	rubriky logo 45	000	Kč

vkládaná	inzerce**
minimální cena 
50	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích

in
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* V  redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky 
a  informace předtím v  časopise ASB nepublikované. 
Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou, stylistic-
kou a formální úpravu dodaných textových materiálů 
a úpravu délky textu. Redakce si v  těchto rubrikách 
vyhrazuje právo neuveřejňovat všeobecné informace 
o výrobci a jeho sortimentu.

** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude ur-
čena po doručení vzorku na základě rozměrů a hmot-
nosti. Cenu ovlivňuje počet kusů vkládané přílohy, 
aktuální cena poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění

SLEVY: 15 % agenturní provize pro smluvní partnery

STORNO POPLATKY:  100 % po oficiálním termínu 
uzávěrky objednávek podle edičního plánu

Čistý design s invenční technickým řešením

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.

branding 
rubriky 

45 000 Kč
Podklady: logo

Product
placement 
12 000 Kč

Podklady: produktová 
fotografie, název produktu, 
charakteristika produktu, 

cena a velikost balení, 
web kontakt

aSB

Plošná inzerce

1/1 strany
84 000 Kč

230 × 300 mm

1/1 PR
74 000 Kč

4 200 znaků, 
2 – 4 obrázky, 

1 logo

1/2 výška
46 000 Kč

101 × 275,5 mm

1/3 výška
33 000 Kč

66 × 
275,5 mm

2/3 PR výška
56 000 Kč
2	800	znaků,		

1	–	2	obrázky,	logo

1/2 šířka
46 000 Kč

207 × 135 mm

2/3 PR šířka
56 000 Kč

2	800	znaků,	1	–	2	obrázky,	logo

1/3  šířka
33 000 Kč

207 × 89 mm
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PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTŮ | ANALÝZA INVESTIC aSB SpEciál

Vydání a témata
uzávěrky vydání datum vydání tÉmata

ASB speciál #113
OBJEDNÁVKY:		 31.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 20.	8.	2020
advertorial 	 31.	8.	2020
inzerce 	 3.	9.	2020

21. 9. 2020 Největší přehled 
developerských projektů

* V  redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky 
a informace předtím v časopise ASB nepublikované. 
Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou, stylistic-
kou a formální úpravu dodaných textových materiálů 
a úpravu délky textu. Redakce si v  těchto rubrikách 
vyhrazuje právo neuveřejňovat všeobecné informace 
o výrobci a jeho sortimentu.
** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude ur-
čena po doručení vzorku na základě rozměrů a hmot-
nosti. Cenu ovlivňuje počet kusů vkládané přílohy, 
aktuální cena poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění

SLEVY: 15 % agenturní provize pro smluvní partnery

STORNO POPLATKY:  100 % po oficiálním termínu 
uzávěrky objednávek podle edičního plánu

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.

nejVěTší pŘehLed 
deVeLOperSKÝCh 
prOjeKTů
Co čtenáři najdou v časopise ASB ALMANACH?
• makroekonomické údaje, analýza stavebního trhu a předpoklady jeho budoucího vývoje
• aktuální informace z oblasti realit v České republice 
• rezidenční, administrativní, retailové a multifunkční, logistické, průmyslové, sportovní 

a projekty občanské vybavenosti

Rozsah:  140 stran
Náklad:  4 500 výtisků
Cena:  149 Kč
Cílová pracovníci inženýrsko-projekčních 
skupina: a realizačních společností, developeři,   
 architekti, investoři, velké realizační 
 společnosti a lidé, kteří informace 
 získané z časopisu  ASB ALMANACH využívají  
 ve své profesi

Distribuce
• předplatitelé
• direct mail cílovým skupinám
• prodej v knihkupectví JAGA (budova Stavební fakulty STU v Bratislavě)
• prodej na výstavách a veletrzích zaměřených na stavebnictví a bydlení
• prodej prostřednictvím stránek www.send.cz, www.jagastore.sk  

a www.predplatne.jaga.sk

Proč inzerovat v časopise 
ASB Speciál?

1 91 % čtenářů časopisu ASB rozhoduje nebo 
spolurozhoduje o nákupu materiálu  
a technologií na stavbu.

2 Největší přehled developerských projektů 
v ČR.

3 Už při získání jednoho zákazníka na základě 
inzerce se investice do reklamy vrátí.

Formáty a ceny inzerce
Formát

Rozměry v mm
Cena

šířka výška spadávka

2/1	strany 460 300 3
147	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 400 275,5 –
1/1	strany 230 300 3

84	000	Kč
1/1	strany	do	zrcadla 207 275,5 –
1/2	strany	šířka 207 135 –

46	000	Kč
1/2	strany	výška 101 275,5 –
1/3	strany	šířka 207 89 –

33	000	Kč
1/3	strany	výška 66 275,5 –
klopa	na	titulní	straně	 115 300 3 95	000	Kč
Z-gate 440 300 3 189	000	Kč
2.	strana	obálky 230 300 3 110	000	Kč
1.	strana	časopisu 230 300 3 110	000	Kč
další	strany	před	editorialem	 230 300 3 99	000	Kč
1/3	výška	u editorialu	 66 275,5 – 59	000	Kč
3.	strana	obálky 230 300 3 99	000	Kč
4.	strana	obálky 230 300 3 139	000	Kč
2/1	PR	 8	400	znaků,	4–8	obrázků,	logo 132	000	Kč
1/1	PR 4	200	znaků,	2–4	obrázky,	logo 74	000	Kč
2/3	PR	šířka

2	800	znaků,	1–2	obrázky,	logo 56	000	Kč
2/3	PR	výška
1/2	PR	šířka

2	100	znaků,	1–2	obrázky,	logo 42	000	Kč
1/2	PR	výška
redakční	rubrika*	
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

600	znaků,	1	obrázek 32	000	Kč

product	placement 250	znaků,	1	obrázek 12	000	Kč
branding	rubriky logo 45	000	Kč

vkládaná	inzerce** minimální cena 
50	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích
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 45 % čtenářů tvoří pracovníci realizačních 
společností. 

 31 % čtenářů tvoří živnostníci působící ve stavební 
oblasti a využívající informace z časopisu při výkonu 
svého povolaní.

 15 % čtenářů jsou pracovníci inženýrsko-
projekčních firem.

 5 % čtenářů jsou studenti stavebních fakult.

 4 % jsou ostatní.

Vzdělání
 69 % čtenářů tvoří středoškolsky 
vzdělaní lidé, kteří informace získané 
z časopisu využívají ve své profesi.

 31 % čtenářů jsou lidé 
s vysokoškolským vzdělaním, 
pohybující se ve stavebnictví.

Rozhodují o nákupu?
 57 % čtenářů o nákupu rozhoduje samo.

 25 % čtenářů se spolupodílí na 
rozhodování o nákupu.

 18 % čtenářů o nákupu nerozhoduje.Zdroj: průzkum realizovaný na vzorku 395 respondentů, kteří odpovědeli ve čtenářské anketě

praKTiCKÝ pOradCe 
prO KaždéhO STaVaŘe

4 5OO tištěný náklad každého vydání 
časopisu Realizace staveb

Profil čtenáře
Typickým čtenářem je středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný muž. Převážnou
většinu čtenářů tvoří pracovníci realizačních a inženýrsko-projekčních společností
a živnostníci působící ve stavební oblasti. Čtenáři jsou v produktivním věku 23 až 55 let 
a informace získané z časopisu využívají ve své profesi nebo k rozšíření svých odborných 
znalostí. Mnohé z nich zajímají nestranné informace o konkrétních výrobcích a především 
informace z praxe.

Periodicita: pětkrát ročně 
Rozsah:  56 až 8O stran
Náklad:   4 5OO výtisků*
Cena:  69 Kč
Ročník: 15

STAVEBNÍ TRH | MATERIÁLY A VÝROBKY | KONSTRUKCE A PRVKY | STAVEBNÍ TECHNIKA 

VySOKá šKOLA

STŘEDNÍ šKOLA

rEaliZacE StavEB

ROZHODujE

NEROZHODujE

SPOLuPODÍLÍ SE

žIVNOSTNÍCI

INžENýŘI

STuDENTI

OSTATNÍ

REALIZáTOŘI

Distribuce
• předplatitelé
• direct mailing cílovým skupinám
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na stavebnictví a bydlení
• předplatné prostřednictvím webové stránky www.jagamedia.cz a www.send.cz
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím stránky www.floowie.com, www.publero.cz
• prezentace časopisu na konferencích z oblasti stavebnictví

10 %

38 % 39 %

13 %

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59

Věk

89 % 11 % 
čtenářů jsou muži zajímající 

se o stavebnictví z pozice 
rozhodovací i výkonné.

čtenářů jsou ženy, odbornice 
ve stavební oblasti.

Muži dominují

Kdo čte Realizace staveb?
Až 45 % čtenářů jsou pracovníci realizačních společností 
s rozhodující pravomocí.

Proč inzerovat v Realizacích staveb?

1 82 % čtenářů rozhoduje nebo spolurozhoduje 
o nákupu materiálu a technologií na stavbě.

2 Spojení inzerované značky s důvěryhodným 
časopisem.

3 65 % respondentů si v odborných časopisech 
o stavebnictví čte reklamy a reklamní články.  
(zdroj: průzkum GFK)

4 52 % čtenářů využilo reklamu nebo reklamní článek 
uveřejněný v časopise Realizace staveb při výběru 
dodavatele materiálu nebo služby. (zdroj: průzkum GFK)

5 Časopis si předplácí druhá největší síť stavebnin 
svým nejlepším zákazníkům.
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uzávěrky vydání datum vydání tÉma stavba a rekOnstrukce veletrhy

Realizace staveb 4/2019 #66  
OBJEDNÁVKY:		 23.	8.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 14.	8.	2019
advertorial 	 23.	8.	2019
inzerce 	 28.	8.	2019

12. 9. 2019 střešní konstrukce •	Ploché	střechy
•	Šikmé	střechy
•	Kovové	a dřevěné	střešní	konstrukce
•	Izolace	střech
•	Stavební	technika
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje

•	FOR	ARCH	Praha	2019	
(17.–21.	9.	2019)

Realizace staveb 5/2019 #67  
OBJEDNÁVKY:		 7.	10.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 26.	9.	2019
advertorial 	 7.	10.	2019
inzerce 	 10.	10.	2019

24. 10. 2019 tepelné a akustické izolace  
a hydroizolace 

•	Typy	izolací
•	Technologie	a montáž
•	Základové	konstrukce,	izolace
•	Stavební	chemie
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje
•	Lešení	a bednění

Realizace staveb 1/2020 #68  
OBJEDNÁVKY:		 27.	3.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 18.	3.	2020
advertorial 	 27.	3.	2020
inzerce 	 1.	4.	2020

20. 4. 2020 svislé a vodorovné konstrukce •	Beton	a konstrukce	z betonu
•	Stěny,	stropy,	podlahy
•	Zdicí	materiály	a prefabrikáty
•	Ochrana	svislých	a vodorovných	konstrukcí
•	Zakládání
•	Pažení,	lešení	a bednění
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje

•	IBF,	MOBITEX	2020	
			(26.–	29.	2.	2020)

Realizace staveb 2/2020 #69  
OBJEDNÁVKY:		 6.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 27.	4.	2020
advertorial 	 6.	5.	2020
inzerce 	 14.	5.	2020

28. 5. 2020 Obvodové pláště budov 
a výplně otvorů

•	Konstrukce	fasád
•	Obklady	fasád
•	Okna,	dveře,	prosklené	stěny
•	Tepelné	a zvukové	izolace
•	Stavební	chemie
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje

Realizace staveb 3/2020 #70  
OBJEDNÁVKY:		 8.	6.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 28.	5.	2020
advertorial 	 8.	6.	2020
inzerce 	 11.	6.	2020

29. 6. 2020 stavební chemie •	Příprava	podkladů	–	penetrace
•	Tmely	a lepidla,	chemické	kotvy
•	Přísady	do	betonu
•	Malty	a přísady	do	malt
•	Omítky
•	Biocidní	ochrana	a povrchově	aktivní	látky
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje

Realizace staveb 4/2020 #71  
OBJEDNÁVKY:		 26.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 17.	8.	2020
advertorial 	 26.	8.	2020
inzerce 	 31.	8.	2020

16. 9. 2020 střešní konstrukce •	Ploché	střechy
•	Šikmé	střechy
•	Kovové	a dřevěné	střešní	konstrukce
•	Izolace	střech
•	Stavební	technika
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje

•	FOR	ARCH	Praha	2020	
(22.–26.	9.	2020)

Realizace staveb 5/2020 #72  
OBJEDNÁVKY:		 7.	10.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 29.	9.	2020
advertorial 	 7.	10.	2020
inzerce 	 12.	10.	2020

29. 10. 2020 tepelné a akustické izolace  
a hydroizolace 

•	Typy	izolací
•	Technologie	a montáž
•	Základové	konstrukce,	izolace
•	Stavební	chemie
•	Užitkové	vozidla,	stavební	stroje
•	Lešení	a bednění

Formáty a ceny inzerce Nestandardní formáty

branding 
rubriky 

22 000 Kč
Podklady: logo

Product
placement 
12 000 Kč

Podklady: produktová 
fotografie, název produktu, 
charakteristika produktu, 

cena a velikost balení, 
web kontakt

redakční
rubrika 

27 000 Kč
Podklady: text v rozsahu 
600 znaků včetně mezer, 

1 produktová 
fotografie, cena, 

web kontakt

Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 420 297 3
130	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 390 267 –

1/1	strany 210 297 3
75	000	Kč

1/1	strany	do	zrcadla 175 267 –

1/2	strany	šířka 175 132 –
39	000	Kč

1/2	strany	výška 86 267 –

1/3	strany	šířka 175 87 –
28	000	Kč

1/3	strany	výška 56 267 –

1/4	strany* 86 132 – 22	000	Kč

klopa	na	titulní	straně	 105 297 3 88	000	Kč

Z-gate 400 297 3 173	000	Kč

2.	strana	obálky 210 297 3 94	000	Kč

1.	strana	časopisu 210 297 3 94	000	Kč

další	strany	před	editorialem	 210 297 3 88	000	Kč

1/3	výška	u editorialu 56 267 – 52	000	Kč

3.	strana	obálky 210 297 3 88	000	Kč

4.	strana	obálky 210 297 3 120	000	Kč

2/1	PR	 8	400	znaků,	4–8	obrázků,	logo 94	000	Kč

1/1	PR 4	200	znaků,	2–4	obrázky,	logo 55	000	Kč

2/3	PR	šířka
3	500	znaků,	1–2	obrázky,	logo 42	000	Kč

2/3	PR	výška

1/2	PR	šířka
2	100	znaků,	1–2	obrázky,	logo 33	000	Kč

1/2	PR	výška
redakční	rubrika**	
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

600	znaků,	1	obrázek 27	000	Kč

product	placement 250	znaků,	1	obrázek 12	000	Kč

branding	rubriky logo 22	000	Kč

vkládaná	inzerce***
minimální cena 
45	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích
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* Formát bez možnosti výběru pozice – umístění inze-
rátu bude přizpůsobeno layoutu časopisu.

** V  redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky 
a  informace předtím v  časopise Realizace staveb 
nepublikované. Redakce si vyhrazuje právo na gra-
matickou, stylistickou a  formální úpravu dodaných 
textových materiálů a  úpravu délky textu. Redakce 
si v  těchto rubrikách vyhrazuje právo neuveřejňovat 
všeobecné informace o výrobci a jeho sortimentu.

*** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude ur-
čena po doručení vzorku na základě rozměrů a hmot-
nosti. Cenu ovlivňuje počet kusů vkládané přílohy, 
aktuální cena poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK:  10 % za požadované umístění

SLEVY:  15 % agenturní provize pro smluvní partnery

STORNO POPLATKY:  100 % po oficiálním termínu 
uzávěrky objednávek podle edičního plánu

rEaliZacE StavEB

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.
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 62 % čtenářů představují lidé působící 
v projektových a realizačních 
společnostech.

 32 % čtenářů jsou instalatéři tzb.

 6 % čtenářů jsou studenti.

Rozhodují o nákupu?
 48 % čtenářů o nákupu rozhoduje samo.

 35 % čtenářů se spolupodílí na 
rozhodovaní o nákupu.

 17 % čtenářů o nákupu nerozhoduje.

Aktuality a trendy
 59 % čtenářů představují lidé, kteří čtou 
nekomerční informace o aktuálních výrobcích 
a trendech na českém trhu.

 28 % čtenářů jsou lidé zajímající se o praktická 
a odborná řešení z oblasti technických zařízení 
budov.

 13 % čtenářů nachází v časopise informace 
o aktuálním stavu z této oblasti.

Zdroj: průzkum realizovaný na vzorku 597 respondentů, kteří odpovědeli ve čtenářské anketě

prO prOjeKTanTY 
a inSTaLaTérY
4 OOO tištěný náklad každého vydání 

časopisu TZB HAUSTECHNIK

Profil čtenáře
Typickým čtenářem je vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný muž v produktivním věku 
25 až 55 let. Do skupiny čtenářů však patří, třebaže v menší míře, i ženy. Převážná část 
čtenářů působí v projekčních a realizačních společnostech a informace získané z časopisu 
TZB HAUSTECHNIK využívá ve své profesi. Projevuje se to i v rostoucím zájmu o informace 
z praxe a nekomerční informace o aktuálních výrobcích a trendech na českém trhu.

Periodicita: čtyřikrát ročně 
Rozsah:  56 až 8O stran
Náklad:   4 000 výtisků*
Cena:  69 Kč
Ročník: 13

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV | ENERGIE | REPORTÁŽE A REALIZACE | AKTUALITY A NOVINKY 

PROjEKTANTI
A REALIZáTOŘI

INSTALATéŘI 
TZBSTuDENTI

NEROZHODujE

ROZHODujE
SPOLuPODÍLÍ 

se

PRAKTICKá 
ŘEšENÍ

AKTuáLNÍ
STAV

NOVINKy
A TRENDy

Distribuce
• předplatitelé
• direct mailing cílovým skupinám
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na stavebnictví, strojírenství, energetiku a bydlení
• předplatné prostřednictvím webové stránky www.jagamedia.cz a www.send.cz
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím stránky www.floowie.com, www.publero.cz
• prezentace časopisu na konferencích z oblasti stavebnictví a strojírenství

Co je ABC ČR?
ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku) zajišťuje v České republice ověřování nákladu tisku. 
V České republice ověřování nákladu tisku probíhá od března 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat 
Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladu tisku v plném rozsahu sdružení právnických 
osob ABC ČR, které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů, reklamních agentur a inzerentů.

tZB HauStEcHnik

71 % 29 % 
čtenářů jsou muži 

z různých oblastí od 
financování až po 
technické zařízení 

budov.

čtenářů jsou ženy zajímající 
se o dění v oblasti technického 
zařizování budov v rámci 
výkonu svého povolání.

14 %

29 %
35 %

18 %

4 %

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

Věk

Muži dominují

Kdo čte TZB HAUSTECHNIK?
Až 62 % čtenářů tvoří pracovníci projekčních 
a realizačních společností.

Proč inzerovat v TZB HAUSTECHNIK?

1 83 % čtenářů TZB rozhoduje nebo spolurozhoduje 
o nákupu technologií na stavbu.

2 73 % čtenářů hodnotí reklamy a reklamní články 
uveřejněné v časopise TZB jako užitečné a použitelné při 
jejich výkonu práce. (zdroj: průzkum GFK)

3 41 % čtenářů jednou nebo víckrát využilo  
informace z reklamního článku nebo z reklamy  
uveřejněné v časopise TZB. (zdroj: průzkum GFK)

4 Spojení inzerované značky s důvěryhodným  
časopisem.
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Vydání a témata
uzávěrky vydání datum vydání sPecIál dalŠí tÉmata veletrhy

TZB HAUSTECHNIK 3/2019
OBJEDNÁVKY:		 27.	8.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 16.	8.	2019
advertorial 	 27.	8.	2019
inzerce 	 2.	9.	2019

16. 9. 2019 vytápění •	Facility	management
•	Energie
•	Zdravotnětechnická	
			zařízení	a instalace
•	Větrání,	klimatizace,	chlazení

•	Měřicí,	regulační	
			a řídicí	technika
•	Elektroinstalační	
			a osvětlovací	technika
•	Trvalá	udržitelnost	
			v technice	prostředí	

•	FOR	ARCH	Praha	2019	
(17.–21.	9.	2019)

TZB HAUSTECHNIK 4/2019
OBJEDNÁVKY:		 1.	10.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 20.	9.	2019
advertorial 	 1.	10.	2019
inzerce 	 4.	10.	2019

18. 10. 2019 energie •	Facility	management
•	Vytápění
•	Zdravotnětechnická	
			zařízení	a instalace
•	Vnitřní	prostředí

•	Měřicí,	regulační	
			a řídicí	technika
•	Elektroinstalační	
			a osvětlovací	technika
•	Trvalá	udržitelnost	
			v technice	prostředí	

TZB HAUSTECHNIK 1/2020
OBJEDNÁVKY:		 27.	3.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 18.	3.	2020
advertorial 	 27.	3.	2020
inzerce 	 1.	4.	2020

17. 4. 2020 kvalita vnitřního prostředí 
v budovách

•	Facility	management
•	Energie
•	Zdravotnětechnická	
			zařízení	a instalace
•	Větrání,	klimatizace,	
			chlazení
•	Vnitřní	prostředí

•	Měřicí,	regulační	
			a řídicí	technika
•	Elektroinstalační	
			a osvětlovací	technika
•	Trvalá	udržitelnost	
			v technice	prostředí	

•	IBF,	MOBITEX	2020	
			(26.	2.	–	29.	2.	2020)

•	ISH	Glasgow
				(29.	5.	–	1.	6.	2020)

TZB HAUSTECHNIK 2/2020
OBJEDNÁVKY:		 27.	5.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 18.	5.	2020
advertorial 	 27.	5.	2020
inzerce 	 1.	6.	2020

17. 6. 2020 větrání, klimatizace  
a chlazení

•	Facility	management
•	Vytápění
•	Zdravotnětechnická	
			zařízení	a instalace
•	Vnitřní	prostředí

•	Měřicí,	regulační	
			a řídicí	technika
•	Elektroinstalační	
			a osvětlovací	technika
•	Trvalá	udržitelnost	
			v technice	prostředí	

TZB HAUSTECHNIK 3/2020
OBJEDNÁVKY:		 28.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 19.	8.	2020
advertorial 	 28.	8.	2020
inzerce 	 2.	9.	2020

18. 9. 2020 vytápění •	Facility	management
•	Energie
•	Zdravotnětechnická	
			zařízení	a instalace
•	Větrání,	klimatizace,	chlazení

•	Měřicí,	regulační	
			a řídicí	technika
•	Elektroinstalační	
			a osvětlovací	technika
•	Trvalá	udržitelnost	
			v technice	prostředí	

•	FOR	ARCH	Praha	2020				
			(22.	–	26.	9.	2020)

TZB HAUSTECHNIK 4/2020
OBJEDNÁVKY:		 30.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 21.	9.	2020
advertorial 	 30.	9.	2020
inzerce 	 5.	10.	2020

21. 10. 2020 energie •	Facility	management
•	Vytápění
•	Zdravotnětechnická	
			zařízení	a instalace
•	Vnitřní	prostředí

•	Měřicí,	regulační	
			a řídicí	technika
•	Elektroinstalační	
			a osvětlovací	technika
•	Trvalá	udržitelnost	
			v technice	prostředí	

tZB HauStEcHnik

Formáty a ceny inzerce Nestandardní formáty

branding 
rubriky 

22 000 Kč
Podklady: logo

Product
placement 
12 000 Kč

Podklady: produktová 
fotografie, název produktu, 
charakteristika produktu, 

cena a velikost balení, 
web kontakt

redakční
rubrika 

10 000 Kč
Podklady: text v rozsahu 
600 znaků včetně mezer, 

1 produktová 
fotografie, cena, 

web kontakt

Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 420 297 3
62	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 390 263 –

1/1	strany 210 297 3
35	000	Kč

1/1	strany	do	zrcadla 180 263 –

1/2	strany	šířka 180 129 –
18	500	Kč

1/2	strany	výška 88 263 –

1/3	strany	šířka 180 84 –
13	000	Kč

1/3	strany	výška 57 263 –

1/4	strany* 88 129 – 10	000	Kč

klopa	na	titulní	straně	 105 297 3 41	000	Kč

Z-gate 400 297 3 79	000	Kč

2.	strana	obálky 210 297 3 45	000	Kč

1.	strana	časopisu 210 297 3 45	000	Kč

další	strany	před	editorialem	 210 297 3 41	000	Kč

3.	strana	obálky 210 297 3 41	000	Kč

4.	strana	obálky 210 297 3 56	000	Kč

2/1	PR	 8	400	znaků,	4–8	obrázků,	logo 44	000	Kč

1/1	PR 4	200	znaků,	2–4	obrázky,	logo 25	000	Kč

2/3	PR	šírka
2	900	znaků,	1–2	obrázky,	logo 19	000	Kč

2/3	PR	výška

1/2	PR	šírka
2	100	znaků,	1–2	obrázky,	logo 13	500	Kč

1/2	PR	výška

1/3	PR	šírka
1	100	znaků,	1	obrázek,	logo 10	000	Kč

1/3	PR	výška
redakční	rubrika**
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

600	znaků,	1	obrázek 10	000	Kč

product	placement 250	znaků,	obrázek 12	000	Kč

branding	rubriky logo 22	000	Kč

vkládaná	inzerce***
minimální cena 
30	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích

in
ze

rc
e

re
pr

e
pr

ji
né

* Formát bez možnosti výběru pozice – umístění inze-
rátu bude přizpůsobeno layoutu časopisu.

** V  redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky 
a  informace předtím v  časopise TZB HAUSTECHNIK 
nepublikované. Redakce si vyhrazuje právo na gra-
matickou, stylistickou a  formální úpravu dodaných 
textových materiálů a  úpravu délky textu. Redakce 
si v  těchto rubrikách vyhrazuje právo neuveřejňovat 
všeobecné informace o výrobci a jeho sortimentu.

*** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude ur-
čena po doručení vzorku na základě rozměrů a hmot-
nosti. Cenu ovlivňuje počet kusů vkládané přílohy, 
aktuální cena poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění

SLEVY:  15 % agenturní provize pro smluvní partnery

STORNO POPLATKY:  100 % po oficiálním termínu 
uzávěrky objednávek podle edičního plánu

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.
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 39 % čtenářů jsou čtenáři z inženýrsko-projekční 
a realizační oblasti.

 29 % čtenářů jsou lidé působící ve výzkumných 
a poradenských společnostech.

 18 % čtenářů jsou lidé zaměstnaní ve státních 
institucích v oblasti stavebnictví.

 14 % čtenářů jsou pedagogové a studenti či 
absolventi stavebních fakult.

Rozhodují o nákupu?
 59 % čtenářů se spolupodílí na 
rozhodování o nákupu.

 24 % čtenářů o nákupu rozhoduje 
samo.

 17 % čtenářů o nákupu nerozhoduje.

Kolik vydělávají
 71 % čtenářů má příjem více než 
40 000 kč. 

 20 % čtenářů má příjem v rozmezí 
od 25 000 do 40 000 kč.

 9 % čtenářů má příjem nižší než 
25 000 kč.

Zdroj: průzkum realizovaný na vzorku 809 respondentů, kteří odpovědeli ve čtenářské anketě

již 68 LeT
na TrhU
3 5OO 

tištěný náklad každého vydání 
časopisu Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby
(zdroj: vydavatelství Jaga Media)

Profil čtenáře
Typickým čtenářem je vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný muž, ale mezi čtenáři 
nechybějí ani vysokoškolsky vzdělané ženy. Převážnou většinu čtenářů tvoří pracovníci 
inženýrsko-projekčních a realizačních společností. Čtenáři časopisu Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby jsou v produktivním věku a informace získané z časopisu využívají ve své 
profesi. I díky dlouholeté tradici časopisu považují mnozí čtenáři jeho sledování za samozřejmost.

Periodicita: šestkrát ročně  
Rozsah:  56 až 112 stran
Náklad:   3 5OO výtisků
Cena:  69 Kč
Ročník: 68

INVESTICE A PROJEKTY | REALIZACE | ANALÝZY | AKTUALITY A NOVINKY

Kdo čte Inžinierske stavby / Inženýrské stavby?
Téměř 39 % čtenářů  tvoří čtenáři působící 
v inženýrsko-projekčních a realizačních společnostech.

VýZKuM 
A PORADENSTVÍ

STáTNÍ
 INSTITuCE

STAVEBNÍ 
FAKuLTy

PROjEKTANTI 
A REALIZáTOŘI

25 000 KČ 
– 40 000 KČ

VÍCE NEž 40 000 KČ

MéNě NEž 
25 000 KČ 

inžEnýrSké StavBy

NEROZHODujE

ROZHODujE

SPOLuROZHODujE

Distribuce
• předplatitelé
• direct mailing cílovým skupinám
• distribuce ve specializovaných obchodech
• prodej a předplatné na výstavách zaměřených na stavebnictví, dopravu a strojírenství
• předplatné prostřednictvím webové stránky www.jagamedia.cz a www.send.cz
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím stránky www.floowie.com, www.publero.cz
• prezentace časopisu na konferencích z oblasti stavebnictví a dopravy

79 % 21 % 
čtenářů jsou 

vysokoškolsky 
nebo středoškolsky 

vzdělaní muži.

čtenářů jsou vysokoškolsky 
nebo středoškolsky vzdělané 
ženy. 

9 %

24 %

34 %

21 %

12 %

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

Věk

Muži dominují

Proč inzerovat v Inženýrských 
stavbách?

1 83 % čtenářů rozhoduje nebo spolurozhoduje 
o nákupu a projektování materiálů a technologií 
na stavbu.

2 38 % čtenářů využilo reklamy a reklamní 
články v časopise Inženýrské stavby při výběru 
dodavatelů. (zdroj: průzkum GFK)

3 Jediný a vysoce respektovaný odborný časopis 
v oblasti inženýrských staveb s tradicí 68 let.

4 Spojení inzerované značky s důvěryhodným 
časopisem.
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2B Vydání a témata

uzávěrky vydání datum vydání analýza tÉma sPecIál dalŠí tÉmata

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 5/2019
#405
OBJEDNÁVKY:		 25.	9.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 16.	9.	2019
advertorial 	 25.	9.	2019
inzerce 	 30.	9.	2019

14. 10. 2019 dopravní značení 
na dálnicích a silnicích
Projektování	silničních	doprav-
ních	značení,
trvalá	a přenosná	dopravní	
značení,	nové	typy	dopravního	
značení	a materiálů,	bezpečnost-
ní	prvky	silničního	provozu
monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	R7

tunelová výstavba v Čr a sr
Výstavba	tunelů	
v České	republice	a na	
Slovensku,	aktuální	stav	
a prognóza,	nejnovější	
technologie	při	realizaci	
tunelů,	technologické	
vybavení,	monitoring,	
příslušné	normy

Integrovaná železniční 
doprava
Integrace	osobní	železniční	
dopravy	v rámci	městských	
dopravních	systémů

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Vodohospodářské	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 6/2019
#406
OBJEDNÁVKY:		 29.	10.	2019
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 18.	10.	2019
advertorial 	 29.	10.	2019
inzerce 	 4.	11.	2019

18. 11. 2019 vodohospodářské 
a ekologické stavby
Ekologické	a vodohospodářské	
stavby,	vodní	díla	a vodárenské	
nádrže,	čistírny	odpadních	vod,	
kanalizační	a vodovodní	sítě,	
rekonstrukce	sítí,	monitoring	při	
provozu	vodohospodářských	
staveb
monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	R7

Údržba silniční sítě
Údržba,	opravy	a rekon-
strukce	silniční	sítě,	
práce	na	površích	
vozovek	a mostů,	
bezpečnostní	zařízení	
a dopravní	značení

mostní stavitelství
Materiály,	konstrukční	
soustavy	a technologie	
uplatňované	při	výstavbě	
mostů,	zajímavé	realizace	
mostů	v České	republice,	
na	Slovensku	a v zahraničí

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 1/2020
#407  
OBJEDNÁVKY:		 19.	2.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 10.	2.	2020
advertorial 	 19.	2.	2020
inzerce 	 24.	2.	2020

9. 3. 2020 bezpečnost při provozu dopravních 
staveb
Aktivity	vedoucí	ke	zvýšení	
bezpečnosti	dopravních	staveb,	
nové	poznatky	a trendy,	nové	
předpisy	v oblasti	legislativy

monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	R7

Železniční doprava
Aktuální	stav	železniční	
dopravy	v ČR	a SR,	
její	rozvoj	a podpora,	
potřebné	investice,		
navrhované	projekty	
a řešení

technologické vybavení 
dopravních staveb
Technologické	vybavení	
jednotlivých	druhů	do-
pravních	staveb,	příslušné	
evropské	normy,	aktuální	
trendy	a vývoj	technologií

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Vodohospodářské	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby

•	Veletrhy:
			IBF,	MOBITEX	2020	(26.–	29.	2.	2020)

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 2/2020
#408
OBJEDNÁVKY:		 27.	4.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 16.	4.	2020
advertorial 	 27.	4.	2020
inzerce 	 30.	4.	2020

14. 5. 2020 Ochrana před povodněmi
Zabezpečení	inženýrských	
staveb	před	povrchovou	vodou,	
aktuální	stav	realizace	navrhova-
ných	protipovodňových	opatření	
v České	republice	a na	Sloven-
sku,	sledované	cíle	a způsoby	
jejich	řešení,	problémy	v praxi,	
úlohy	a perspektivy
monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	R7

mosty
Mostní	stavitelství	v ČR	
a SR,	jeho	aktuální	stav	
a prognóza,	nejno-
vější	technologie	při	
realizaci	nových	staveb	
a rekonstrukcích	mostů,	
diagnostika	mostů,	
příslušné	normy

sanace a hydroizolace 
v inženýrském stavitelství
Sanace	betonových	a oce-
lových	konstrukcí,	ochrana	
proti	vodě,	stavební	chemie

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Vodohospodářské	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby

inžEnýrSké StavBy

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 3/2020 
#409
OBJEDNÁVKY:		 17.	6.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 8.	6.	2020
advertorial 	 17.	6.	2020
inzerce 	 22.	6.	2020

6. 7. 2020 Investice v dopravě v Čr a sr
Navrhované	investice	pro	jed-
notlivé	oblasti	dopravy	v České	
republice	a na	Slovensku,	cíle,	
problémy,	řešení,	konkrétní	pro-
jekty,	výhled	do	budoucnosti
monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	
R7

vozovky – konstrukce  
a materiály
Údržba,	opravy,	
rekonstrukce	vozovek,	
technologické	postupy,	
asfaltové	a cementobe-
tonové	vozovky

beton a konstrukce z betonu
Použití	betonu	v celém	
spektru	inženýrských	
staveb,	aktuální	trendy,	
technologie,	zkušebnictví,
diagnostika,	ochrana	
a sanace	betonu

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Vodohospodářské	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 4/2020
#410
OBJEDNÁVKY:		 24.	8.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 13.	8.	2020
advertorial 	 24.	8.	2020
inzerce 	 28.	8.	2020

10. 9. 2020 doprava v regionech
Priority	v dopravě	regionů,	řešení	
krizových	dopravních	situací

monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	
R7

Geotechnika a zakládání 
staveb
Zakládání	staveb,
rekonstrukce	a	sanace
základů,	geotechnický
monitoring

stavební technika, lešení 
a bednicí systémy 
v inženýrském stavitelství
Použití	stavební	techniky	
a mechanizace	při	realizaci	
inženýrských	staveb,	
lešení	a bednění	použitá	
při	výstavbě	mostů	
a dalších	objektů	
inženýrského	stavitelství

•	Dopravní	stavby
•	Vodohospodářské	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Speciální	stavby

•	Veletrhy:
			FOR	ARCH	Praha	2020
			(22.	–26.	9.	2020)
			Mezinárodní	strojírenský	veletrh	
			Brno	2020	(5.	–	9.	10.	2020)

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 5/2020
#411
OBJEDNÁVKY:		 25.	9.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 16.	9.	2020
advertorial 	 25.	9.	2020
inzerce 	 30.	9.	2020

14. 10. 2020 dopravní značení 
na dálnicích a silnicích
Projektování	silničních	doprav-
ních	značení,	trvalá	a přenosná	
dopravní	značení,	nové	typy	
dopravního	značení	a materiálů,	
bezpečnostní	prvky	silničního	
provozu
monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	R7

tunelová výstavba v Čr a sr
Výstavba	tunelů	na
Slovensku	a	v	České
republice,	aktuální	stav
a	prognóza,	nejnovější
technologie	při	realizaci
tunelů,	technologické
vybavení,	monitoring,
příslušné	normy

Integrovaná železniční 
doprava
Integrace	osobní	železniční	
dopravy	v rámci	městských	
dopravních	systémů

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Vodohospodářské	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby

Inžinierske stavby / 
Inženýrské stavby 6/2020
#412
OBJEDNÁVKY:		 30.	10.	2020
PODKLADY:	
redakční spolupráce	 21.	10.	2020
advertorial 	 30.	10.	2020
inzerce 	 4.	11.	2020

18. 11. 2020 vodohospodářské 
a ekologické stavby
Ekologické	a vodohospodářské	
stavby,	vodní	díla	a vodárenské	
nádrže,	čistírny	odpadních	vod,	
kanalizační	a vodovodní	sítě,	
rekonstrukce	sítí,	monitoring	při	
provozu	vodohospodářských	
staveb
monitoring výstavby PPP projektu
Dálnice	D4	–	Rychlostní	silnice	
R7

Údržba silniční sítě 
Údržba,	opravy	
a rekonstrukce	silniční	
sítě,	práce	na	površích	
vozovek	a mostů,	bez-
pečnostní	zařízení	
a dopravní	značení

mostní stavitelství
Materiály,	konstrukční	
soustavy	a technologie	
uplatňované	při	výstavbě	
mostů,	zajímavé	realizace	
mostů	v České	republice,	
na	Slovensku	a v zahraničí

•	Geotechnika	a zakládání	staveb
•	Dopravní	stavby
•	Inženýrské	sítě
•	Technologie	a materiály
•	Stavební	technika	a pomocné	
			konstrukce
•	Speciální	stavby
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Formát
Rozměry v mm

Cena
šířka výška spadávka

2/1	strany 420 297 3
96	000	Kč

2/1	strany	do	zrcadla 390 263 –

1/1	strany 210 297 3
55	000	Kč

1/1	strany	do	zrcadla 180 263 –

1/2	strany	šířka 180 129 –
30	000	Kč

1/2	strany	výška 88 263 –

1/3	strany	šířka 180 84 –
22	000	Kč

1/3	strany	výška 57 263 –

1/4	strany* 88 129 – 18	000	Kč

klopa	na	titulní	straně	 105 297 3 65	000	Kč

Z-gate 400 297 3 127	000	Kč

2.	strana	obálky 210 297 3 72	000	Kč

1.	strana	časopisu 210 297 3 72	000	Kč

2.	a 3.	strana	časopisu 210 297 3 65	000	Kč

3.	strana	obálky 210 297 3 65	000	Kč

4.	strana	obálky 210 297 3 90	000	Kč

2/1	PR	 8	400	znaků,	4–8	obrázků,	logo 96	000	Kč

1/1	PR 4	200	znaků,	2–4	obrázky,	logo 55	000	Kč

2/3	PR	šířka
2	800	znaků,	2–4	obrázky,	logo 39	000	Kč

2/3	PR	výška

1/2	PR	šířka
2	100	znaků,	1–2	obrázky,	logo 30	000	Kč

1/2	PR	výška

1/3	PR	šířka
1	100	znaků,	1	obrázek,	logo 18	000	Kč

1/3	PR	výška
redakční	rubrika**	
(novinky a informace předtím
nepublikované v časopise)

600	znaků,	1	obrázek 18	000	Kč

product	placement 250	znaků,	1	obrázek 12	000	Kč

branding	rubriky logo 22	000	Kč

vkládaná	inzerce***
minimální cena 
28	000	Kč

atypické	formáty rozměr a cena v závislosti na individuálních požadavcích

in
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* Formát bez možnosti výběru pozice – umístění inzerátu 
bude přizpůsobeno layoutu časopisu.

** V redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky a infor-
mace předtím v časopise Inžinierske stavby / Inženýrské 
stavby nepublikované. Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatickou, stylistickou a  formální úpravu dodaných 
textových materiálů a  úpravu délky textu. Redakce si 
v  těchto rubrikách vyhrazuje právo neuveřejňovat vše-
obecné informace o výrobci a jeho sortimentu.

*** Definitivní cena vkládání nebo vlepování bude urče-
na po doručení vzorku na základě rozměrů a hmotnosti. 
Cenu ovlivňuje počet kusů vkládané přílohy, aktuální cena 
poštovného a manipulačního poplatku.

PŘÍPLATEK: 10 % za požadované umístění

SLEVY:  15 % agenturní provize pro smluvní partnery

STORNO POPLATKY:  100 % po oficiálním termínu uzá-
věrky objednávek podle edičního plánu

inžEnýrSké StavBy
Formáty a ceny inzerce

Nestandardní formáty

branding 
rubriky 

22 000 Kč
Podklady: logo

Product
placement 
12 000 Kč

Podklady: produktová 
fotografie, název produktu, 
charakteristika produktu, 

cena a velikost balení, 
web kontakt

redakční
rubrika 

18 000 Kč
Podklady: text v rozsahu 
600 znaků včetně mezer, 
1 produktová  fotografie, 

cena, web kontakt

Plošná inzerce

1/1 strany
55 000 Kč

210 x 297 mm

1/1 PR
55 000 Kč

4 200 znaků, 
2–4 obrázky, 

1 logo

2/3 PR šířka
39 000 Kč

2	800	znaků,	2–4	obrázky,	logo

2/3 PR výška
39 000 Kč

2	800	znaků,	2–4	
obrázky,	logo

1/2 šířka
30 000 Kč

180 x 129 mm

1/2 výška
30 000 Kč

88 x 263 mm

1/3 výška
22 000 Kč
57 x 263 

mm

1/3  šířka
22 000 Kč

180 x 84 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1.9.2019 do 31.8.2020.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na straně 46.
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VšEOBECNÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY
1.  Vydavatelství se zavazuje zaslat objednateli 

bezplatně dva výtisky časopisu ve lhůtě 14 
dnů od vydání časopisu.

2.  Vydavatelství vystaví fakturu do třech dnů od 
vydání objednaného titulu.

3.  Objednatel je povinen uhradit fakturu 
vystavenou vydavatelstvím do 14 dnů od 
data jejího vystavení. Bankovní spojení 
vydavatelství bude uvedeno na faktuře.

4.  V případě prodlení objednatele s úhradou 
faktury je vydavatelství oprávněno uplatňovat 
si vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení a zároveň nezařadit do 
připravovaných titulů další objednanou 
inzerci. 

5.  Bankovní poplatky a případné kurzovní rozdíly 
spojené s úhradou faktury snáší objednatel.

6.  Objednatel může zaslat objednávku faxem 
nebo e-mailem, avšak do pěti dnů je povinen 
zaslat vydavatelství její originál doplněný 
podpisem.

7.  Reklamace se přijímají do 14 dnů od 
expedice titulu, v němž byl inzerát uveřejněn.

8.  Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit 
inzerát, který by byl v rozporu s etikou nebo 
by poškozoval zájmy vydavatele.

9.  Objednatel bere na vědomí, že příplatek za 
požadované umístění je 10 % z ceny inzerce.

10.  Objednatel bere na vědomí skutečnost, že 
storno poplatky za odstoupení od objednávky 
jsou ve výši:
a)  50 % při stornování před oficiální 

uzávěrkou objednávek daného čísla 
časopisu (podle edičního plánu),

b)  100 % při stornování po oficiální 
uzávěrce objednávek daného čísla 
časopisu (podle edičního plánu).

11.  V případě neuhrazení faktury v termínu 
splatnosti si vydavatel vyhrazuje právo 
nadoúčtování poskytnuté slevy.

12.  V případě, že objednatel nedodá podklady 
k inzerci do termínu uzávěrky daného 
titulu, vydavatel má právo použít podklady 
objednatele uveřejněné v některém 
z předcházejících titulů.

13.  Objednatel má právo na dvě rozsáhlé 
korektury podkladů k inzerci (např. změny 
v textu a grafice) ve zlomu. V případě, že 
objednatel dodá hotové inzertní podklady, 
vydavatelství JAGA nezodpovídá za jazykovou 

úpravu dodané inzerce.
14.  Při uveřejnění inzerce klienta v titulech 

vydavatelství JAGA je výroba inzerce hrazena 
vydavatelem. Inzerát se tak stává majetkem 
vydavatelství. V případě zájmu o odkoupení 
inzerátu je cena výroby stanovena na 10 % 
ze základní ceny inzerce.

15.  Objednatel zodpovídá za formální 
a obsahovou stránku objednaných inzerátů, 
jakož i za všechny škody, které mohou 
vzniknout vydavatelství nebo třetím osobám 
na základě informací uvedených v daných 
inzerátech nebo v souvislosti s nimi. 
Objednatel dále vyhlašuje, že poskytuje-li 
fotografie a jiné obrazové a textové materiály 
třetích osob, má nezpochybnitelný souhlas 
k jejich uveřejnění.

16.  Vydavatel nezodpovídá za kvalitu uveřejněné 
inzerce v případě dodání jiného podkladu 
a zároveň nezodpovídá za kvalitu v případě 
nedodání digitálního nátisku.

Podklady pro inzerci

• PDF s rozlišením 300 dpi, barevnost CMYK
• soubory pro PC ve formátech: TIF, EPS, JPG
• média: CD, DVD, mail, USB, FTP server

KONTAKTY

POŠtOvní adresa, 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Jaga Media, s. r. o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
IČO: 270 76 695
DIČ: CZ 27 07 66 95

kOntakty
tel.: +420 267 219 346
fax: +420 267 219 347
jagamedia@jagamedia.cz

ŘEDITEL A JEDNATEL VYDAVATELSTVÍ
Mgr. Vladimír Brutovský
+420 777 284 680
vladimir.brutovsky@jagamedia.cz

JEDNATEL VYDAVATELSTVÍ
Ing. Peter Halász
peter.halasz@jagamedia.cz

FAKTURAČNÍ ODDĚLENÍ:
Lucie Karnetová, +420 775 556 166
lucie.karnetova@jagamedia.cz

MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ
marketing@jagamedia.cz
vedoucí marketingového oddělení
Mgr. Zuzana Koporcová
zuzana.koporcova@jagamedia.cz

DISTRIBUČNÍ ODDĚLENÍ
distrib@jagamedia.cz
Hana Petržilková, +420 777 284 682
hana.petrzilkova@jagamedia.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
obchod@jagamedia.cz

obchodní ředitelka
Markéta Šimoníčková, +420 775 284 686,
marketa.simonickova@jagamedia.cz

Miroslava Valtová, +420 775 284 685,
miroslava.valtova@jagamedia.cz

PODKLADY K INZERCI
podklady@jagamedia.cz
Adéla Bartíková, +420 267 219 346,
adela.bartikova@jagamedia.cz

všEOBEcné OBcHOdní pOdMínky



Díky profesionálnímu zázemí a vysoké odbornosti našeho týmu dokážeme i pro vás zajistit tisk, 
kompletní grafické a redakční zpracování katalogů, firemních časopisů, informačních brožur 
a dalších publikací. U každé zakázky zajišťujeme dohled nad tiskem a garantujeme špičkovou 

kvalitu tištěných materiálů za přijatelnou cenu.

kontakt: obchod@jagamedia.cz, tel.: 777 284 680

cHYSTáTE NOVé LETáKY  
A KATALOGY? 

MáME nEjlEpší cEny tiSku na trHu!


