Ceník BUĎTE ZDRAVÍ! 2021
Typ

Formát

standardní dvojstrana

2/1
spad

1/1
spad

1/1
zrcadlo

standardní strana
1/2
zrcadlo
1/2
spad

1/2
zrcadlo

Cena bez DPH
2/1
420 x 210 mm

Kč 28.500,-

1/1
210 x 210 mm
172 x 186 mm

Kč 15.000,-

1/2
172 x 91 mm
102 x 210 mm
83 x 186 mm

Kč 11.000,-

vnitřní strana obálky

1/1
spad

1/1
210 x 210 mm

Kč 20.000,-

zadní strana obálky

1/1
spad

1/1
210 x 210 mm

Kč 25.000,-

PR 2/1

2/1
2x 172 x 186 mm

Kč 33.000,-

PR 1/1

1/1
172 x 186 mm

Kč 17.000,-

PR 1/2

1/2
172 x 91 mm

Kč 12.500,-

PR

kreativita & grafika

text PR
3. a další běžná korektura

hodina

2/1

Kč 2.500,-

1/1

Kč 2.000,-

1/2

Kč 1.500,-

2/1

Kč 4.500,-

1/1

Kč 3.600,-

1/2

Kč 2.000,-

(účtováno za každých započatých 20 min.)

Kč 770,-

STUDIO GABRETA spol. s r.o. | kucerova@studio-gabreta.cz | mobil: 774 190 954 | www.katalogbudtezdravi.cz

Katalog BUĎTE ZDRAVÍ! - způsoby dodání inzerce
Dodání hotové inzerce v elektronické podobě
Plnohodnotné PDF:
Illustrator EPS:
CorelDRAW 20:

pouze generovaný Adobe Distillerem, nastavení PressOptimized, kompatibilita Acrobat 8,
verze PDF 1.7 a nižší, CMYK prostor
verze CS6, CMYK prostor (barevná inzerce) nebo stupně šedi (ČB inzerce), písmo do křivek

Rastrované inzeráty:*

CMYK prostor (barevná inzerce) nebo stupně šedi (ČB inzerce), písmo do křivek. Export do
*.eps nebo pdf. za stejných podmínek
Photoshop (*.tif nebo *.eps)

Okraje (zrcadlo):

vlevo a vpravo 19 mm, nahoře a dole 13 mm

Spadávka:

Název souboru:

Rozsah textu pro PR:

min. 3 mm po všech stranách

číslo smlouvy o inzerci (XXX2021.pdf nebo XXX2021.docx)

max. 4 400 znaků / 1 tiskovou stránku vč. mezer bez využití fotografie v textu

Vždy je nutno poslat kontrolní výtisk 1:1 ve CMYKu, písemně schválený klientem. Ke každé inzerci je nutno dodat náhled z dodané inzerce ve formátu PDF v barevném CMYK prostoru.

V případě dodaných dat jiným způsobem nebo nedodržením výše uvedených informací a v případě dat nevhodných
pro tisk budou tato odmítnuta a inzerent je povinen dodat neprodleně nová. Za obsah a provedení inzerce si odpovídá
inzerent sám. Do dodaných dat v žádném případě nezasahujeme!
* V případě dodání rastrovaných dat nebo dat vyexportovaných z programu Microsoft Office (Word, Excell apod.) nezodpovídáme za kvalitu a barevnou správnost vytištěného inzerátu!
Způsoby předávání dat
Média:

CD nebo DVD, formátování pro PC.

Komprimace:

ZIP, RAR

Elektronicky:

Předmět e-mailu:
E-mail pro data:

Adresa pro fyzická data:

buď e-mailem (max. 15 MB), nebo přes datová úložiště (např. www.uschovna.cz).
číslo smlouvy o inzerci (XXX2021)

grafika@katalogbudtezdravi.cz

STUDIO GABRETA spol. s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice

Rozměry inzerce
1/2
zrcadlo
2/1
spad

1/1
spad

1/1
zrcadlo

420 x 210 mm

210 x 210 mm

172 x 186 mm

1/2
spad

172 x 91 mm

www.katalogbudtezdravi.cz

102 x 210 mm

1/2
zrcadlo

83 x 186 mm

