
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 na spad          š 235x94 mm
v  81x280 mm

na rejstřík      š 195x74 mm
v   61x240mm

rozměry

Ceník a formáty komerční prezentace 
V ceně inzerce v tištěném časopisu je rovněž prezentace v jeho elektronické verzi na www.drevoastavby.cz!
(Ceny jsou uvedené bez DPH)

na spad           235x280 mm
na rejstřík       195x240 mm

na spad          š 235x135 mm
v  111x280 mm

na rejstřík      š 195x115 mm
v     91x240mm

na spad   (podval) 235x55 mm
na rejstřík             195x35 mm

formát  
1/1

59 000 Kč

rozměry rozměry rozměry

formát  
1/2 š/v

33 000 Kč

formát  
1/3 š/v

25 000 Kč

formát  
1/6

15 000 Kč

Prestižní pozice  inzerce                                                  
         2. strana obálky ....................................................................................... 69 000 Kč
         3. strana obálky ...................................................................................... 69 000 Kč
         3. strana obálky + poslední strana časopisu ...................................... 79 000 Kč
         4. strana obálky ...................................................................................... 79 000 Kč         
         Záložka z titulní strany včetně inzerce 

na první straně obálky ........................................................................... 89 000 Kč         

         Příplatek za pozici inzerátu ................................................ 10% z ceny inzerátu

Speciální prezentace
        Advertorial 1/1 ......................................................................... 39 000 Kč

          (prezentace formou článku, který poskytuje podrobné informace o vlastnostech, užití
nebo nákupu materiálu, zboží, produktu či služeb inzerenta – prezentace
zpracovaná redakcí časopisu)         

         Seznam doporučených firem (samostatně 
neprodejná plocha)........................................................................................ 6 000 Kč         

         Netradiční formáty smluvní cena na základě individuálních podmínek

na rejstřík             43x115 mm
rozměry

formát  
1/8

10 000 Kč

na spad          š 235x94 mm
v  81x280 mm

na rejstřík      š 195x74 mm
v   61x240mm

rozměry
na rejstřík        91x115mm
rozměry

na spad           235x280 mm
na rejstřík       195x240 mm

na spad          š 235x135 mm
v  111x280 mm

na rejstřík      š 195x115 mm
v     91x240mm

na rejstřík             43x115 mm

formát  
1/1

33 000 Kč

rozměry rozměry rozměry

formát  
1/2 š/v

25 000 Kč

formát  
1/4 

15 000 Kč

formát  
1/3 š/v

19 000 Kč

formát  
1/8

8 000 Kč

Prestižní umístění inzerce
2. strana obálky ................................................................................... 39 000 Kč
2. strana obálky + 1. strana časopisu ............................................. 49 000 Kč
3. strana obálky .................................................................................. 39 000 Kč
3. strana obálky + poslední strana časopisu .................................. 49 000 Kč
4. strana obálky ................................................................................... 59 000 Kč

Příplatek za pozici inzerátu ............................................ 10% z ceny inzerátu

Speciální prezentace
Rejstřík výrobců masivních dřevostaveb 
(samostatně neprodejné)  ............................................................................. 6 000 Kč 
Advertorial 1/1 (zpracovává redakce z dodaných podkladů) ..................... 29 000 Kč

na spad š ––
v 73x297 mm

na rejstřík  š 210x87 mm
v 65x277 mm

rozměry
na spad       230x297 mm
na rejstřík    210x277 mm

na spad š 230x145 mm
v 111x297 mm

na rejstřík š 210x135 mm 
v 101x277mm

formát  
1/1

33 000 Kč

rozměry rozměry

formát  
1/2 š/v

25 000 Kč

formát  
1/3 š/v

15 000 Kč

formát  
1/8

6 000 Kč

formát  
1/4

10 000 Kč

Ceník a formáty komerční prezentace 
(Ceny jsou uvedené bez DPH)

1/4 na rejstřík  102x135 mm
1/8 na rejstřík    48x135 mm

rozměry

Prestižní umístění inzerce
2. strana obálky ................................................................................................ 39 000 Kč
2. strana obálky + 1. strana časopisu ........................................................... 49 000 Kč
3. strana obálky ................................................................................................ 39 000 Kč
3. strana obálky + poslední strana časopisu................................................ 49 000 Kč
4. strana obálky ............................................................................................... 59 000 Kč

Speciální prezentace
1/1 Advertorial (PR) ................................................................................. 29 000 Kč
(prezentace formou článku, který poskytuje podrobné informace o vlastnostech, užití
nebo nákupu materiálu, zboží, produktu či služeb inzerenta – prezentace
zpracovaná redakcí časopisu)
Příplatek za pozici inzerátu ...................................................................10% z ceny inzerátu

Ceník a formáty komerční prezentace 
(Ceny jsou uvedené bez DPH)


