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CENÍK iNzErCE

Kontakt: 1. Press real Group, spol. s .r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1
iČO: 28459971, DiČ: Cz 28459971, Or: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 143101
e-mail: redakce@1prg.cz, gsm: +420 776 591 940 www.1prg.cz  

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 
Platí všeobecné obchodní podmínky pro uveřejňování 

inzerátů a příloh v titulech vydávaných společností 
1. Press real Group, spol. s r. o.

Při CElOrOČNÍ sPOluPráCi 
NabÍzÍME zajÍMavé bONusy

1/1 strany
Formát na spad (š x v):
240 x 330 mm + 5 mm
cena: 20 000 Kč

1/3 strany
Formát na šířku (š x v):
spad: 240 x 110 mm + 5 mm
Formát na výšku (š x v):
spad: 80 x 330 mm + 5 mm
cena: 12 000 Kč

1/2 strany
Formát na šířku (š x v):
spad: 240 x 160 mm + 5 mm
Formát na výšku (š x v):
spad: 110 x 330 mm + 5 mm
cena: 15 000 Kč

1/4 strany
Formát (š x v):
spad: 110 x 160 mm + 5 mm

cena: 10 000 Kč

DalŠÍ MOŽNOsTi PrEzENTaCE:

vkládaná inzerce

Cena vkladu: 3 Kč/ks, 

nad 25g cena dohodou

MNOŽsTEvNÍ slEvy
počet inzerátů: 2 = 5% sleva, 
3-4 = 10% sleva, 5-6 =15% sleva

PřÍPlaTKy
Příplatek za specielní umístění: 10%

sTOrNO POPlaTKy
Po uzávěrce pro příjem inzerce: 50%
Do 10 pracovních dnů před vydáním: 100%
storno musí být provedeno písemně.

rEKlaMaCE
reklamace musí být podána písemně do 21 kalen-
dářních dnů od uveřejnění inzerátu nebo přílohy.

Naše grafické studio přijímá podklady v elektronické 

formě: kompozitní PDF (bez průhledností), ilustrator 

- 10.0. vše v tiskové kvalitě (minimálně 300 dpi) 

a v barevném prostoru CMyK. Při dodání inzerce 

v jiné podobě (v nižším rozlišení) neodpovídáme za 

kvalitu vytištěné inzerce.

TECHNiCKé ParaMETry 
PrO DODáNÍ iNzErCE

job inzerce - nabídka pracovních míst v Čr + zahraniČí
1/4 str. (110 x 160 mm), cena: 7 500 Kč

produktové tipy/novinky
Fotmát: 1x foto, text cca  500 znaků vč. mezer, www.stránky
Cena: 5 500 Kč

MODERNÍ JÍDELNA


