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TECHNICKÁ DATA
▪ Tisk: ofset
▪ Papír: obálka – lesklé lamino 170 g, vnitřní strany – matná křída 90 g
▪ Rastr: 200 nebo 175 linek na palec
▪ Otočení barev: standardní (CMYK – 105/75/90/45)
▪ Rozměr stránkového zrcadla: 180 mm x 254 mm
▪ Rozměr časopisu: 210 mm x 297 mm
▪ Náklad: až 2 500 ks – předplatitelé, firmy z oblasti ICT a digitální ekonomiky, centrální úřady,
knihovny, účastníci odborných veletrhů, výstav a konferencí. V tiskové i online verzi.
▪ Periodicita: čtvrtletník.
▪ Podklady pro inzerci: dodání elektronickou cestou jako soubor ve formátu *.pdf v tiskové kvalitě
a barevném profilu CMYK, s písmem v křivkách a „spadávkou“ 5 mm.
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY INZERCE
Obálka

210 mm x 297 mm + 5 mm na spad

Celostranná

210 mm x 297 mm + 5 mm na spad

1/2 vodorovná

210 mm x 145 mm + 5 mm na spad
nebo
180 mm x 124 mm (na zrcadlo)

1/2 svislá

103 mm x 297 mm + 5 mm na spad
nebo
88 mm x 254 mm(na zrcadlo)

1/3 svislá

70 mm x 297 mm + 5 mm na spad
nebo
70 mm x 258 mm (na zrcadlo)

1/4 vodorovná

180 mm x 60 mm

1/4 svislá

88 mm x 124 mm

CENÍK INZERCE
1. Strana obálky

barevná

150 000 Kč

4. strana obálky

barevná

80 000 Kč

2., 3. strana obálky

barevná

70 000 Kč

Celostranná

barevná

50 000 Kč

1/2 strany

barevná

30 000 Kč

1/3 strany

barevná

20 000 Kč

1/4 strany

barevná

15 000 Kč

▪ Ceny jsou uvedeny bez DPH.
▪ Objednávku prosíme poslat předem elektronicky.
▪ Inzerci lze doplnit odborným článkem.
▪ Podklady pro inzerci – vždy do 15. dne v měsíci pro následující číslo.
PREZENTAČNÍ ČLÁNKY
▪ Optimální je text o rozsahu 1 klasické strany A4, který je doplněný logem a obrázky.
▪ Tato klasická strana v časopise se rovná přibližně 2,5 normostranám textu (tj. 2,5 x 1 800 znaků
včetně mezer). Obsahuje-li článek obrázky, snižuje se úměrně celkový počet znaků.
▪ Cena za 1 stranu A4 v časopise je 30 000 Kč.
VKLÁDANÁ INZERCE
▪ Cena za vložení letáku dodaného zákazníkem do tiskárny po dohodě s redakcí je 30 000 Kč.
ODBORNÉ ČLÁNKY
▪ Optimální je text o rozsahu 6 normostran (tj. 6 x 1 800 znaků s mezerami).
▪ Obsahuje-li článek obrázky, tabulky, grafy apod., počet znaků je poté úměrně snižován.
▪ Odborné články jsou bezplatné. Bližší specifikace pro odborné články jsou k nalezení na:
www.deworld.cz

www.deworld.cz

