
Jamesa Bonda musí byť moderné, unikátne a aj 

trochu futuristické, aby sa hodilo do koloritu 

úloh, ktoré sa plnia na všetkých kontinentoch 

a za každého počasia.“

V skutočnosti sa dívate na prvého člena 

kastingu do novej bondovky Spectre. Toto 

auto má svoj podiel na príbehu. Jeho úloha 

tradične ďaleko presahuje rozsah úloh bežného 

služobného auta. Takže napokon sa predsa len 

dostanú k slovu vychytávky a údajne bude mať 

Bond k svojmu novému autu aj vzťah. Aký, to 

sa dozviete už v novembri.
Donorom vnútorností 

je moDel v8 vantage
James tentoraz nedostáva do ruky dvanásťval-

cový model, ale „iba“ osemvalcový. Parametre 

nešpecifikoval ani výrobca, ani filmoví tvorco-

via. Máme sa dať prekvapiť. Ale je to pre dobro 

veci, napokon, výber techniky bol podriadený 

dizajnu a ten je nádherný. Napríklad masku 

N ové Bondovo auto malo vyzerať 

v prvom rade čisto a jednoducho. 

Presne tak ako legendárny Aston 

Martin DB5, ktoré ako prvý osedlal 

Sean Connery vo filme Goldfinger a bol 

vybavený množstvom „doplnkov“, ktoré sa 

agentovi v mnohých situáciách zišli. Okrem 

toho, Aston Martin DB5 je jednoducho 

nádherný, je to skalpel a nie iba obyčajný 

kuchynský nôž. Spomínané atribúty malo mať 

aj nové služobné kupé najznámejšieho tajného 

agenta jej veličenstva.Zachovať filoZofiu,

neplytvať guľometmi
Nebolo cieľom obsypať nový Aston množ-

stvom guľometov a dizajnérom bolo jasné, že 

retro dizajn nie je to, čo by sa hodilo do Bon-

dových rúk. Napokon, potvrdzuje to aj dizajnér 

tohto unikátneho modelu Marek Reichman: 

„Retro ani podobné grotesky nerobíme. Auto 

Purizmus
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Na lístku od režiséra novej bondovky stálo: 

oživiť najslávnejší Aston. Nehovoriac o oživení 

najslávnejšieho filmového auta všetkých čias. 

Celkom ľahká úloha, však? Aston Martin DB10.

chladiča zatieni kapota. Dizajnéri tak poukazu-

jú na temnú stránku Jamesa Bonda, ktorý 

svojich protivníkov nešetrí a neprekáža mu ani 

to, ak niektorá z jeho mileniek neskončí dobre. 

V novej bondovke sa James údajne aj konečne 

vyrovná so svojou identitou a vracia sa jeho 

chladná a temná stránka osobnosti. Spodná 

hrana kapoty je najnižšie zo všetkých doteraj-

ších modelov Astonu Martin.

Proporcie sú klasické, dlhej kapote sekunduje 

kabína posunutá vzad a minimálny zadný pre-

vis. To všetko je zabalené do jednoduchej es-

tetiky ostrých tvarov kupé, ktoré vám na prvý 

pohľad neprídu nijako vzrušujúce a napriek 

tomu sa na ne budete chcieť pozerať. Znova 

a znova, podobne ako na všetky bondovky...

JAMes BoND Je preDátor
A predátorom je aj jeho nové kupé. Ak si 

myslíte, že sa pozeráte na nástupcu modelu 

Vantage, mýlite sa. Aston Martin DB10 vznikol 

pre potreby filmu. A ak sa v duchu tešíte 

na novú generáciu DB9-ky, môžete si byť istí, 

že niektoré črty preberie, no nebude to kópia. 

Čo sa filmových kúskov týka, niektoré modely 

padli za obeť kaskadérskym kúskom a o osude 

ostatných ešte nie je rozhodnuté. Takže ak ho 

uvidíte v akcii na plátne, môžete si byť istí, že 

nejde o počítačové triky, ale o kaskadérske 

kúsky. Vnútri je reálny šofér, riadiaci auto, 

ktoré je na limite. A to je presne to, čo by 

urobil aj James Bond... 
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Exkluzívny mesačník o životnom štýle, ktorý sa stal prestížnym 
sprievodcom aktívne a dynamicky žijúcich mužov. Break prináša 
množstvo atraktívnych reportáží, fascinujúcich cestopisov
a zaujímavostí zo sveta vedy, techniky a športu. Nielen muža zaujmú 
témy ako svet automobilizmu, módy, či kozmetiky. Obľúbené sú témy 
o medziľudských vzťahoch, láske, sexe, či o zdraví. Break orientuje 
čitateľa vo svete vôní a chutí, dáva mu návod na to ako vychutnať
pôžitok z konzumácie vína a iných alkoholických nápojov.

Periodicita: mesačník
Náklad:  20 000 ks
Čítanosť:  1,1 %
Počet pravidelných čitateľov: 50 300 
Cena výtlačku:  2,90 €

Ú P L N E  N O V Ý  |  Ú P L N E  I N Ý

N OV E M B E R  2 0 1 5 2 ,9 0  €

Ú P L N E  N O V Ý  |  Ú P L N E  I N Ý

Pred bránou to bolí.Pred bránou to bolí.

Marián HOSSA

N OV E M B E R  2 0 1 5 2 ,9 0  €

Ú P L N E  N O V Ý  |  Ú P L N E  I N Ý
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Termíny vychádzania na rok 2016 
 

 
 

 
Číslo  Uzávierka  Dodanie  Expedícia  

 inzercie podkladov do predaja 

01/2016 25.11.2015 02.12.2015 17.12.2015 

02/2016 30.12.2015 09.01.2016 26.01.2016 

03/2016 03.02.2016 10.02.2016 24.02.2016 

04/2016 03.03.2016 10.03.2016 22.03.2016 

05/2016 03.04.2016 10.04.2016 26.04.2016 

06/2016 30.04.2016 07.05.2016 24.05.2016 

07/2016 02.06.2016 09.06.2016 27.06.2016 

08/2016 03.07.2016 10.07.2016 26.07.2016 

09/2016 03.08.2016 10.08.2016 24.08.2016 

10/2016 04.09.2016 11.09.2016 27.09.2016 

11/2016 02.10.2016 09.10.2016 23.10.2016 

12/2016 01.11.2016 07.11.2016 23.11.2016 

01/2017 02.12.2016 08.12.2016 19.12.2016 
    

 
 

Technické  špecifikácie 

Formát strany:  po oreze 200 x 270 

Rozsah: 148 strán 

Farebnosť: 4 + 4, obálka 4 + 5 

Papier: UPM 80 g/m2 

Formát PDF: 1.3 

 
 
Obálka: WSC 2 x natieraný/lamino 170 g/m2

 

Väzba: V2 

Tlač: rotačný ofset 

Raster: 150 lpi 

Rozlíšenie:  300 dpi 
 
 

Odovzdanie  podkladov 
● v elektronickej podobe 

spolu s farebným chromalínovým nátlačkom 

 
 
● podklady na grafické spracovanie 

– najneskôr 21 dní pred uzávierkou 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 

News and Media Holding a.s., sídlo spoločnosti Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 

Head of Print Ad: Ing. Milan Vysopal, tel.: 02/32 153 400 

Key account manager: Mgr. Eva Čičková, tel.: 02/32 153 135, e-mail: cickova@7plus.sk 

Produkčná: 02/32 153 167; Fax: 02/32 153 144; 

e-mail: inzercia@newsandmedia.sk 



 

 

 
 

Stručne o nás 
 
 

Cieľová skupina: 
Jeden z najčítanejších pánskych magazínov číta činorodý, rozhľadený, dobre situovaný muž, ktorý vie, čo 

chce, a rád sa púšťa do nových a zaujímavých zážitkov. 
 
 

Témy: 
Rozhovory a profily známych osobností •Cestopisy •Reportáže •Životný štýl •Móda •Láska •Sex •Medziľudské vzťahy 

 

 

Pohlavie  Vzdelanie 
 
Mesačník, ktorý oslovuje hlavne mužskú čitateľskú Až ¾ čitateľov má stredoškolské či vysokoškolské  

skupinu. vzdelanie.  

Vek  Región 
Viac ako 80 % čitateľov  je v produktívnom veku 
20 – 59 rokov. 

Najpočetnejšie zastúpenie čitateľov je 

v Prešovskom kraji
 

 

      Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI SR 2015 1.-2.kvartál 

    Prečo inzerovať? 

 
     •jeden z najčítanejších pánskych magazínov. 

•viac    než    80    %    čitateľov    v    produktívnom    veku 

20 – 59 rokov tvorí silnú skupinu, schopnú osvojiť si nové výrobky, čo je 

zárukou toho, že inzerent má prostredníctvom Breaku možnosť osloviť 

potenciálnych spotrebiteľov 

•vysoká kvalita tlače a profesionálne grafické zalomenie umožnia  

inzerátu vyniknúť a vytvoriť tak dlhodobú pamäťovú stopu 

 
 

 

•doménou je seriózny charakter a dlhodobo pevné miesto na trhu 

•v časopise sa úspešne prezentujú výrobcovia luxusných výrobkov, 

kozmetiky, selektívnej kozmetiky, klenotov, konfekcie, značkovej 

elektroniky, automobilov,  spoločnosti z  finančného a IT segmentu a 

množstvo iných 

•silné marketingové promo aktivity (TV, outdoor, rozhlas, samo- 

inzercia) 

•množstvo čitateľských súťaží 

63%

37%Muži

Ženy

8%

32%

41%

19%základné

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

vysokoškolské

70 - 79 rokov

60 - 69 rokov

50 -59 rokov

40 - 49 rokov

30 - 39 rokov

20 - 29 rokov

14 - 19 rokov

0,0%

1,6%

7,0%

19,5%

36,0%

19,7%

16,2%

Košický

Prešovský

Banskobystrický

Žilinský

Nitriansky

Trenčiansky

Trnavský

Bratislavský

4,5%

0,7%

9,3%

17,0%

17,1%

5,6%

0,0%

45,0%



 

Break- cenník platný od 1. Januára 2016 
 

 

 
 

 
 
 
 

2/1 zrkadlo 2/1 spadávka 
 

1/1 zrkadlo 
 

1/1 spadávka 1/2 zrkadlo 1/2 spadávka 1/2 zrkadlo 1/2 spadávka 2. strana obálky 
380 x 247 mm (400 x 270) + 5 mm 174 x 247 mm (200 x 270) + 5 mm 174 x 126 mm (200 x 135) + 5 mm 83 x 247 mm (97 x 270) + 5 mm 

5 200 € 
 

3. strana obálky 

5 000 € 
 

 
2/1 – 8 000 € 

 
1/1 – 4 500 € 

 
1/2 – 2 600 € 

 
1/2 – 2 600 € 

4. strana obálky 

5 500 € 
2/3 zrkadlo 2/3 spadávka 1/3 zrkadlo 1/3 spadávka 1/3 zrkadlo 1/3 spadávka 1/4 zrkadlo 

112 x 247 mm  (126 x 270) + 5 mm 69 x 247 mm  (83 x 270) + 5 mm 174 x 84 mm  (200 x 92) + 5 mm 83 x 126 mm 2/1 exkluzívna 

dvojstrana 

9 000 € 
 
 

 
2/3 – 2 x 2 100 € 1/3 – 2 100 € 1/3 – 2 100 € 

 
 

 
1/4 – 1 500 € 

 

strana vedľa 

2. str.obálky 

4 800 € 
 

 
 
 

Zľavy za finančný objem 
7 000 – 10 000 € ....................................................... 5 % 

10 001 – 16 000 € ..................................................... 7 % 

viac ako 16 000 € .................................................... 10 % 

Zľavy za opakovanie 
5-krát ......................................................................... 5 % 

6- až 9-krát ................................................................ 7 % 

10- a viackrát........................................................... 10 % 
 
 
 
 

Prirážky 
Reklamný článok (viac ako 1/3 plochy 
inzerátu tvorí reklamný text) ...........................100 % 

Za každé konkrétne 
vyžiadané umiestnenie .....................................10 % 

Stornovacie poplatky 
14 dní 
pred uverejnením ............................... 100 % z ceny 

28 dní 
pred uverejnením ................................. 50 % z ceny 

 
 
 
 

Cenník neštandardnej inzercie 
Vkladanie..........................................................0,07 € / ks 

Vlepovanie........................................................0,08 € / ks 

 
 
Všívanie............................................................0,07 € / ks 

Fóliovanie .........................................................0,09 € / ks 
 

 
 
 

Všeobecné podmienky: 
 

•ceny sú uvedené bez DPH 

•uplatniť si  možno iba jeden druh zľavy 

•platba pred uverejnením inzerátu 

•reklamný článok musí byť odlíšený od redakčného materiálu 

(podfarbením a iným typom písma) a minimálne na 1/3 plochy 

musí byť vizuál (obrázok), označenie inzerátu: platená inzercia 

•vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu vkladanej 

a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť jej vydanie 

•vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie vizuálov na 

obálkových stranách s možnosťou odmietnutia 

•na neštandardnú inzerciu sa nevzťahujú cenníkové zľavy 

•pri objednaní vkladanej, resp. vlepovanej inzercie treba vyda- 

vateľovi doručiť vzor najneskôr do 14 dní pred termínom uve- 

rejnenia 

•cena a opakovanie takejto inzercie sa zarátavajú do celkového 

finančného objemu 

•osobitné druhy inzercie po dohode s riaditeľom obchodného 

oddelenia 


