Časopis pre milovníkov prírody

Špecializovaný mesačník s viac ako polstoročnou tradíciou oslovuje čitateľov
informáciami a novinkami z oblasti poľovníctva a rybárstva. Prezentuje spôsoby
lovu rýb či zveri, obľúbené revíry, upozorňuje na zmeny v legislatíve. Formou
pútavých reportáži približuje život lesných i exotických zvierat, pozýva do viac či
menej známych prírodných zákutí. K čitateľsky najpríťažlivejším rubrikám patria
rozhovory, vlastné príbehy, fotografie najväčších úlovkov a trofejí. Časopis nezabúda ani na servis výstav, na praktické rady a tipy pri kúpe techniky, výstroja
a ďalších pomôcok nielen pre poľovníkov, rybárov, ale i všetkých milovníkov
prírody.

Periodicita: mesačník
Náklad: 25 000 ks
Čítannosť: 1,6 %
Počet pravidelných čitateľov: 72 000
Cena výtlačku: 1,99 €

Termíny vychádzania na rok 2017
Číslo

Uzávierka
inzercie

01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017
01/2018

Dodanie
podkladov

23.11.2016
27.12.2016
26.01.2017
23.02.2017
28.03.2017
23.04.2017
25.05.2017
26.06.2017
27.07.2017
28.08.2017
27.09.2017
25.10.2017
23.11.2017

30.11.2016
03.01.2017
02.02.2017
02.03.2017
04.04.2017
03.05.2017
01.06.2017
03.07.2017
03.08.2017
04.09.2017
04.10.2017
31.10.2017
30.11.2017

Expedícia
do predaja
15.12.2016
17.01.2017
16.02.2017
16.03.2017
18.04.2017
17.05.2017
15.06.2017
17.07.2017
17.08.2017
18.09.2017
18.10.2017
15.11.2017
14.12.2017

Technické špecifikácie
Periodicita: mesačník
Formát strany: po oreze 210 x 280
Rozsah: 100 strán
Farebnosť: 4 + 4
Papier: SC 60 g/m2

Obálka: V1, natieraný 110 g/m2
Tlač: rotačný ofset
Raster: 150 lpi
Rozlíšenie: 300 dpi
Nastavenie uhlov: C:105o; M:75o; Y:90o; K:45o

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.:+421 905 372 643
Key Account manager: Mgr. Eva Čičková, tel.: +421 918 824 425, e-mail: eva.cickova@newsandmedia.sk
Senior Account Manager: Helena Likavcová, tel. :+421 918 602 138, e-mail: helena.likavcova@newsandmedia.sk,
Richard Bránsky, tel.:+421 918 602 139, e-mail: richard.bransky@newsandmedia.sk,
Milan Herko, tel.:+421 918 602 131, e-mail: milan.herko@newsandmedia.sk
Produkčná: e-mail: inzercia@newsandmedia.sk

základné
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou

18%

9%

36%

37%

vysokoškolské

Stručne o nás
Cieľová skupina:
Čitateľmi mesačníka sú najmä muži, v produktívnom veku, ktorí si za svoju celoživotnú záľubu
zvolili poľovníctvo a rybárstvo. Žijú v mestách a na vidieku, a často krát pôsobia na významných
manažérskych postoch. Predstavujú ekonomicky stabilnú, silnú kategóriu obyvateľstva. Mesačník
považujú za svojho radcu, sprievodcu ako aj príjemného spoločníka pri rozvíjaní svojho hobby

Témy:
Poľovníctvo • Rybárstvo • Technika lovu • Najlepšie revíry • Technika a doplnky • Prieskum trhu
Pohlavie

Vzdelanie
Viac ako 85% čitateľov má stredoškolské alebo vysokoškolské
vzdelanie.

Vek

Región

Najsilnejšie zastúpenie je u čitateľov v produktívnom
veku 20 - 59 rokov

Najpočetnejšie zastúpenie čitateľov je v
Banskobystrickom kraji

Zdroj údajov: MML TGI, 1. + 2. kvartál 2016

Prečo inzerovať?

•ide o selektívne médium, čo umožňuje inzerentovi
afinitné cielenie (presné oslovenie vyšpecifikovanej
cieľovej skupiny)
•čitateľ predstavuje ekonomicky silnú kategóriu obyvateľstva, čím zvýrazňuje schopnosť osvojiť si nové
výrobky

•vysoká kvalita tlače a profesionálne grafické zalomenie umožnia vyniknúť inzerátu, čo vytvára tzv. pamäťovú stopu u čitateľa
•dobré distribučné kanály
•samoinzercia v ostatných tituloch vydavateľstva
•časopis sa odkladá, slúži ako inšpirácia a čitatelia sa k
nemu vracajú viackrát

Cenník platný od 1.1.2017
Formáty inzerátov:
2/1 spadavka
(420 x 280)+5 mm

2/1 – 5 000 €
1/3 zrkadlo
188 x 80 mm

1/3 spadavka
(210 x 95) +5 mm

1/1 zrkadlo
1/1 spadavka
188 x 250 mm (210 x 280 mm) + 5 mm

1/2 zrkadlo
1/2 spadavka
92 x 250 mm (104 x 280) +5 mm

1/2 – 2 100 €

1/1 – 3 400 €
1/4 zrkadlo
92 x 123 mm

1/6 zrkadlo
92 x 82 mm

1/2 zrkadlo
1/2 spadavka
188 x 123 mm (210 x 136) + 5 mm

1/2 – 2 100 €

1/3 zrkadlo
1/3 spadavka
60 x 250 mm (70 x 280) + 5 mm

1/3 – 1 600 €

1/8 zrkadlo
92 x 62 mm

4. strana
obálky
4. strana
obálky
900 €€
54000
2., 3. strana obálky
2.,3.strana
obálky
3 500 €

3 900 €dvojstrana
2/1 exkluzívna
4 900 €

1/3 – 1 600 €

1/4 – 1 300 €

1/6 – 1 000 €

1/8 – 800 €

Zľavy za finančný objem

Zľavy za opakovanie

8 000 – 10 000 € ..................................................... 10 %
10 001 – 15 000 € ................................................... 1 5 %
viac ako 15 000 € .................................................... 20 %

3- až 4-krát ................................................................1 0 %
5- až 7-krát ................................................................1 5 %
8- a viackrát............................................................. 20 %

Prirážky

Stornovacie poplatky

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

14 dní
pred uverejnením ....................................... 100 % z ceny
28 dní
pred uverejnením ......................................... 50 % z ceny

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

Cenník neštandardnej inzercie
Vkladanie..........................................................0,07 € / ks
Vlepovanie........................................................0,08 € / ks

Všívanie............................................................0,07 € / ks
Fóliovanie .........................................................0,09 € / ks
Fóliovanie na titulku....................................0,10 €/ks

Všeobecné obchdné podmienky:

•vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie vizuálov

na obálkových stranách s možnosťou odmietnutia
•ceny sú uvedené bez DPH
•
na neštandardnú inzerciu sa nevzťahujú cenníkové
•uplatniť si možno iba jeden druh zľavy
zľavy
•platba pred uverejnením inzerátu
•
•reklamný článok musí byť odlíšený od redakčného pri objednaní vkladanej, resp. vlepovanej inzercie
treba vydavateľovi doručiť vzor najneskôr do 14 dní
materiálu (podfarbením a iným typom písma) a mini- pred termínom uverejnenia
málne na 1/3 plochy musí byť vizuál (obrázok), ozna- •cena a opakovanie takejto inzercie sa zarátavajú do
čenie inzerátu: platená inzercia
•vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu celkového finančného objemu
•osobitné druhy inzercie po dohode s riaditeľom
vkladanej a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť obchodného oddelenia
jej vydanie

