
ročník: VI.
periodicita: měsíčník
průměrný náklad: 56 000 výtisků, náklad je ověřován ABC ČR
distribuce:  Zdarma do poštovních schránek. Distribuci zajišťuje Česká pošta s.p., dále vlastní 

distribuce do stojanů na veřejně přístupných místech pro volný odběr občanů.
cena výtisku: zdarma
technické specifikace: 32 stran, formát 204 x 267 mm, papír LWC 56 g/m2, vazba V1 šitá, tisk 4/4 barvy

základní specifikace titulu
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měsíčník o aktuálním dění v praze 6

měsíčník vaše 6 přináší nezávislé aktuální informace ze všech oblastí kulturně-společenského života, 
otvírá lokální causy a přináší zajímavé rozhovory.

– Čtenáři jsou rodiny žijíci v dané lokalitě.
–  Stálé rubriky: aktuality, politika, rozhovor s osobností, téma měsíce, causa, reality, sport, zdraví, domov, 

volný čas, veřejný prostor, školství, kultura a servis.

– Lokální inzerce patří již několik let k nejúspěšnější inzerci na světě!
– Vaši 6 si každý měsíc přečte přes 117 tisíc vašich klientů nebo zákazníků.
– Zkušený tým inzertních poradců vám dokáže poradit a vyslyšet každé vaše přání.
– Velmi přátelské podmínky pro inzerci.
– Lokální inzerce patří mezi nejefektivnější média v poměru cena/výkon (CPT).
– Proto ani vaše firma by neměla chybět ve Vaší 6!

distribuce probíhá na území prahy 6.
Konkrétně v lokalitách Dejvice, Střešovice, Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice a částech území Bubeneč, Břevnov, 
Sedlec a Hradčany.

charakteristika titulu

proč inzerovat?

distribuční mapa
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rozměry na zrcadlo / na spad. k inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.
v případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF. Dokument musí obsahovat ořezové a pasovací značky
(posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm). Objekty, které nejsou na spad, musí být odsazeny
6 mm od čistého formátu časopisu. Barvy pouze v barevném prostoru CMYK. Obrázky musejí mít rozlišení
300 dpi. Fonty vložené do PDF, písmo nemůže být menší než 5 bodů. Loga dodávat pouze v křivkách.
Při nedodržení stanovených požadavků neručíme za výslednou kvalitu inzerce.

technickÉ specifikace inzerce

formáty a ceny inzerce

1/1 1/31/2

1/2

1/4

1/3
1/6

1/24

1/16

1/8
1/8

1/12

REDAKČNÍ STRANY

formát rozměry (mm) cena (bez dph)

1/1 203 x 267 49 000 Kč

1/2 203 x 131 / 101 x 267 (na spad) 28 000 Kč

1/3 203 x 93 / 69 x 267 (na spad) 19 000 Kč

1/4 86 x 112 (na zrcadlo) 14 000 Kč

Titulní strana – podval 203 x 54 (na spad) 22 000 Kč

Titulní strana – ucho 47 x 64 (na zrcadlo) 11 000 Kč

Falešná titulní strana 203 x 187,5 99 000 Kč

2. strana obálky – 1/1  59 000 Kč

3. strana obálky – 1/1  59 000 Kč

4. strana obálky – 1/1  59 000 Kč

INZERTNÍ STRANY

formát rozměry (mm) cena (bez dph)

1/2 176 x 112 / 86 x 228 23 000 Kč

1/3 176 x 73 15 000 Kč

1/4 86 x 112 10 000 Kč

1/6 176 x 35 7 000 Kč

1/8 86 x 54 / 41 x 112 4 000 Kč

1/12 86 x 35 / 41 x 73 2 000 Kč

1/16 41 x 54 1 600 Kč

1/24 41 x 35 850 Kč

Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez dph.



harmonogram

 číslo vydání uzávěrka inzerce distribuce

 leden 2017 čt 19. 1. 2017 pondělí 30. 1. 2017

 únor 2017 čt 16. 2. 2017 pondělí 27. 2. 2017

 březen 2017 čt 16. 3. 2017 pondělí 27. 3. 2017

 duben 2017 čt 13. 4. 2017 pondělí 24. 4. 2017

 květen 2017 čt 18. 5. 2017 pondělí 29. 5. 2017

 červen 2017 čt 15. 6. 2017 pondělí 26. 6. 2017

 červenec 2017 čt 20. 7. 2017 pondělí 31. 7. 2017

 srpen 2017 čt 17. 8. 2017 pondělí 28. 8. 2017

 září 2017 čt 14. 9. 2017 pondělí 25. 9. 2017

 říjen 2017 čt 19. 10. 2017 pondělí 30. 10. 2017

 listopad 2017 čt 16. 11. 2017 pondělí 27. 11. 2017

 prosinec 2017 čt 7. 12. 2017 pondělí 18. 12. 2017

 leden 2018 čt 18. 1. 2018 pondělí 29. 1. 2018
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