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Vášnivé, oddané 
ženské čitateľky
Náš nový titul, slovenská mutácia naj-
úspešnejšieho britského magazínu o  ruč-
ných prácach, ktorého popularita usta-
vične rastie nielen v británii, ale aj v mno-
hých ďalších krajinách. Časopis určený 
moderným a  kreatívnym ženám, ktoré 
rady vyrábajú „krásne veci“ a zaujímajú sa 
o rôzne techniky a zručnosti.
Čitateľky vyhľadávajú náš časopis nielen 
kvôli kvalitným článkom, praktickým ra-
dám na  vlastnú tvorbu alebo spoločen-
skému kontaktu ale aj pre zverejňovanie 
fotiek, alebo komunikáciu so svojou ko-
munitou. 

Naše čitateľky
Zuzana, matka troch 
detí a právnička 
na polovičný úväzok

› Žije v malom dome 
na predmestí
› Rada chodí za ka-
marátkami do mesta
› Rada sa angažuje vo 
svojej malej záhradke
› Nakupuje na far-
márskych trhoch
› Rada cez víkendy 
pečie

Mária, grafi čka, 
dizajnérka a staylistka

› Miluje nákupy 
na blšom trhu
› býva v podnájme
› cez víkendy chodí 
kempovať
› Upravuje 
si oblečenie
› Rada varí pre svojich 
priateľov
› do práce chodí 
na bicykli

Alenka, asistentka, 
ručná šperkárka

› Má svoj malý ob-
chodík s „hand-made“ 
oblečením
› Aktívna blogerka
› Miluje nákupy 
z domu
› Plánuje svoju svadbu
› Má rada hudobné 
festivaly



Fakty
Náklad:  30 000 ks
cena:  3,49 €
Počet strán: 84 strán
distribúcia:  celoslovenská

Pozadie titulu
Slovenská verzia bude vyberať tie naj-
zaujímavejšie nápady a  inšpirácie od  po-
predných britských umelkýň a  dizajnérok 
uverejnených v  anglickej verzii, zároveň 
však poskytne priestor aj slovenským že-
nám.
Vo Veľkej británii vyvolal titul veľký 
ošiaľ najmä vďaka rastúcej skupine dievčat 
a žien, ktoré milujú ručné práce vďaka kto-
rým sa radia k novej generácii s vyhranením 
štýlom. Mollie Makes sa uvedie na  trh ako 
nový lifestylový magazín pre generáciu žien, 
ktoré žijú a tvoria vo svete moderných ruč-
ných prác.

Značka 
Mollie Makes
Mollie Makes je krásny a inšpiratívny 
lifestylový magazín o ručných prácach 
a  pre ručné práce.  Ponúka pohľad 
na tvorivosť tých najlepších, podnetné 
návody, zhromažďuje tie najatraktív-
nejšie prekvapenia a  ponúka pohľad 
do tých najtvorivejších domácich diel-
ní okolo celého sveta.  



Inzerujte u nás TERMÍNOVNÍK VYchÁdZANIA PRE ROK 2015

Zľavy za fi nančný objem
5 000 – 8 000 €............................................. 3 %
8 001 – 10 000 €........................................... 5 %
10 001 - 15 000 €.......................................... 7 %
viac ako 15 000 €......................................... 10 %

Zľavy za opakovanie
3- až 5-krát .................................................... 5 %
6- až 9-krát .................................................... 7 %
10- a viackrát............................................... 10 %

Prirážky
Reklamný článok (viac ako 1/2 plochy
inzerátu tvorí reklamný text) ....................50 %
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

Leták v rozsahu 1 – 8 strán.............................0,046 € 
Leták v rozsahu 9 – 16 strán.......................... 0,010 € 
Leták v rozsahu 16 – 32 strán ....................... 0,020 €

Všeobecné obchdné 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
vydavateľovi doručiť vzor najneskôr do 14 dní pred termínom uverejnenia

• cena a opakovanie takejto inzercie sa zarátavajú do celkového fi nančného objemu
• osobitné druhy inzercie po dohode s riaditeľom obchodného odd- elenia

2. obálka*
4 300,00 €
1. pravá strana*

4 000,00 €
3. obálková strana

3 500,00 €
4. obálková strana

4 000,00 €

* Výhradné právo na odsúhlasenie vizuálov s možnosťou odmietnutia 
   bez následnej možnosti reklamácie. ceny uvedené bez dPh

   UZÁVIERKA dOdANIE EXPEdÍcIA         
ČÍSLO INZERcIE POdKLAdOV dO PREdAJA
1 17.12.2014 29.12.2014 14.01.2015
2  12.02.2015 19.02.2015 12.03.2015
3  20.04.2015 27.04.2015 12.05.2015
4  22.06.2015 29.06.2015 13.07.2015
5  19.08.2015 26.08.2015 10.09.2015
6  20.10.2015 27.10.2015 10.11.2015

2/1 zrkadlo
400 x 244mm

1/2 zrkadlo
92 x 244mm

1/4 zrkadlo
92 x 120 mm

1/1 zrkadlo
188 x 244mm

1/2 zrkadlo
188 x 120mm

1/8 zrkadlo
92 x 58mm

1/1 - 3000€

1/2 - 1500€

1/8 - 480€

1/2 - 1500€

1/4 - 800€

2/1 - 6000€

2/1 spadávka
(420 x 265) + 5mm

1/2 spadávka
(103 x 265) + 5mm

1/4 spadávka
(103 x 131) + 5mm

1/1 spadávka
(210 x 265) + 5mm

1/2 spadávka
(210 x 131) + 5mm

1/8 spadávka
(103 x 64) + 5mm



ObchOdNé OddELENIE,  
Panónska cesta 9, 852 32 bratislava 5

Obchodný riaditeľ pre print: Ing. Milan Vysopal,
Zástupca obchodného riaditeľa: Mgr.Jana Greššová

tel.: 02/32 153 151; Produkčná: 02/32 153 167; fax: 02/32 153 170;  
e-mail: gressova@7plus.sk


