
Časopis Loutkář – plošná inzerce

Jiný formát individuálně dle dohody. Základní cena za 1cm2 je 50 Kč. Všechny ceny jsou smluvní. Nejsme plátci DPH.

Základní sleva pro plošnou inzerci: 
Za každé další otištění inzerátu stejné velikosti (obsah se může měnit) v po sobě jdoucích vydáních poskytujeme 10% slevu.

40 000 Kč
celostrana – obálka (barva 4/4)
230 mm x 297 mm na spadávku (+ 5 mm spadávka)

20 000 Kč
celostrana – vnitřní (barva 1/1)
230 mm x 297 mm na spadávku (+ 5 mm spadávka)
200 mm x 260 mm, zrcadlo

Základní rozměry a ceník

10 000 Kč
půlstrana – vnitřní (barva 1/1)
200 mm x 130 mm, zrcadlo

3 500 Kč
čtvrtina – vnitřní (barva 1/1)
95 mm x 128 mm

5 500 Kč
třetina – vnitřní (barva 1/1)
200 mm x 79 mm

1 500 Kč
čtverec – vnitřní (barva 1/1)
63 mm x 63 mm
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Časopis Loutkář – plošná inzerce
Technická specifikace dodaných inzerátů
Hotové podKlady
Podklady dodat nejlépe v podobě tiskového PDF (Výjimečně jsou možné i formáty Adobe Illustrator AI, EPS, TIFF).

podmínKy
Všechny obsažené bitové mapy musí být výhradně v rozlišení 300 DPI nebo vyšším, fonty převedeny do křivek nebo součástí dokumentu. 
Barevné rozhranní CMYK pro barevné inzeráty. Pro černobílý inzerát barevné rozhraní Grayscale.
V případě inzerce na spad je vyžadována symetrická ořezová oblast 5 mm nad rámec viditelné plochy. 
V případě inzerce na zrcadlo se musí rozměr shodovat s uvedeným formátem.
Font použitý v inzerátu musí být větší než 6,5 bodů.

Technická podkladů pro výrobu inzerátu
obráZKy
- ve fyzické podobě – fotky, diapozitivy, kvalitní tištěné předlohy (neměly by být zničeny od sponek, s rýhami nebo přehýbané)
- v elektronické podobě – tif, eps, jpg, rozlišení minimálně 300 dpi ve velikosti 1 : 1

loga a certifiKáty
- ve fyzické podobě – v kvalitní tištěné předloze bez barevného pozadí (logo by nemělo být např. na modrém papíře)
- v elektronické podobě – vektorové (křivky) v programu Adobe Ilustrator (ai, eps) nebo CorelDraw (cdr); použitá písma převedená na křivky. Dále jsou možné formáty jpg nebo tif v 
rozlišení 300 dpi ve velikosti 1 : 1

texty
- v textovém dokumentu (Word, txt,)

mustr – představa Klienta
- ve fyzické podobě – čitelný, podrobně rozkreslený na formát, ve kterém bude prezentace publikována
- v elektronické podobě – Word, Excel, PowerPoint; z těchto dokumentů však nelze použít obrázky ani loga, proto je třeba dodat je zvlášť (viz Obrázky a Loga a certifikáty)
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předávání dat
- data je možné uložit do adresáře na Dropboxu (https://www.dropbox.com/sh/3egu3fnbp280omk/AACqrNuJk6RQHaFUe-kaBWrUa?dl=0) a informovat o uložení e-mailem na 
adresu redakce nebo technického redaktora, případně  data poslat úschovnou, leteckou poštou případně předat redakci na CD-ROM nebo DVD.  

dalŠí informace pro Klienta
Podklady (fotky, loga, certifikáty) nedoporučujeme stahovat z webových stránek, neboť mají nízké rozlišení a nejsou použitelné pro tisk.
Podklady (fotky, loga, certifikáty) nedoporučujeme zasílat vnořené v dokumentech Word, Excel či PowerPoint. Pro tisk jsou taktéž v nedostačujícím rozlišení.
Podklady ve formátu gif mohou obsahovat pouze čtyři barvy (bez barevných přechodů).

termíny dodání inZerce do redaKce a data vydání v roce 2016
loutkář č. 1 ............................ podklady do 10. 2. 2017 vyjde 10. 3. 2017  loutkář č. 2 ............................ podklady do 12. 5. 2017 vyjde 9. 6. 2017
loutkář č. 3 ............................ podklady do 19. 8. 2017 vyjde 15. 9. 2017  loutkář č. 4 ............................ podklady do 11. 11. 2017 vyjde 8. 12. 2017

poznámka: Data vydání jsou orientační a mohou se měnit. Pro aktuální info pište na adresu redakce.

KontaKt – tecHnicKý redaKtor
Michal Drtina – michal.drtina@loutkar.eu, telefon: +420 606 644 294

Předávání podkladů inzerce 


