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Inzerce na odklápěcí klopě přidané k titulní straně  
Jedná se o potisk na klopě ve čtyřech variantách.
1/  Inzerát o velikosti 1/2 A4 je na vnitřní straně rovné klopy. Klopa je na vnější straně straně potištěna pokračováním  

shodným s titulní stranou časopisu. Titulní strana pod klopou je také beze změny.
2/  Inzerát o velikosti 1/1 A4 je na vnitřní straně klopy a na pravé polovině titulní strany. Na vnější straně je klopa  

potištěna pokračováním shodným s titulní stranou časopisu.
3/  Inzerát o velikosti stejný jako v bodu 1/. 

Na  zadavatele s  otočení klopy.
4/  Inzerát o velikosti stejný jako v bodu 2/.  

Na  zadavatele s  otočení klopy.

typ cena typ cena

1 29 000 3 39 000

2 49 000 4 59 000

Tvar výseku je možné měnit dle požadavku inzerenta, pak je nutno připočítat jednorázový náklad na výrobu tvarové 
šablony ve výši 12 000 Kč.    

Ceník tištěné inzerce
Formát Kč

2/1 75 000

1/1 43 000

1/2 25 900

1/3 20 800

1/4 18 600

1/6 14 900

1/8 13 400

I. str. obálky 69 000

II. a III. str. obálky 49 000

IV. str. obálky 59 000

atyp: cena za 1 cm 200

Ceník inzerce 
v titulech IBS motorpress

VKLÁDANÁ INZERCE - přílohy:
jeden list, max. vel. 196x286 mm 3500 Kč / 1000 ks

dva listy 196x286 mm 4500 Kč / 1000 ks

více listů dle dohody

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Datové podklady pro CTP:
Vyrobenou inzerci zasílejte v elektronické podobě, jako 
tiskové PDF (minimálně 300 DPI, CMYK, text v křivkách).  

Může být i ve formátu Ai, EPS nebo TIFF.

V případě, že nebude dodán profesionální digitální 
nátisk v měřítku 1:1, ztrácí inzerent nárok na reklamaci  

v případě barevné neshody inzerce.

Pozn.: V případě stornování inzerátů z celoroční objednávky budou doúčtovány slevy,  
na které zákazník ztratí nárok.

Ceny jsou bez DPH za základní zlom z dodaných materiálů  
 

Kalkulace ceny atypických formátů dle dohody.

Ceny DTP prací:
2/1 (základní zlom z dodaných podkladů)* 1290 Kč

1/1 (základní zlom z dodaných podkladů)* 690 Kč

1/2 (základní zlom z dodaných podkladů)* 490 Kč

1/3 (základní zlom z dodaných podkladů)* 290 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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U všech formátů na spad je nutno
přidat 5 mm na ořez!
U stran II., III. a IV. na obálce
– formát pouze na spad!
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Ceník inzerce 
v titulech IBS motorpress
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Ceník inzerce na www.autoservismagazin.cz, www.oldtimermagazin.cz, www.motorsport-ing.cz
Pro zájemce jsou k dispozici čtyři základní typy bannerů následujících rozměrů:

HEADER Banner - 1000 x 100 pxl na vrcholu strany BOTTOM Banner - 650 x 70 pxl pod článkem na stránce

TOP Banner - 650x70 pxl nad článkem na stránce RIGHT Banner - 300 x 200 pxl vpravo vedle článků

V rámci webu mohou být bannery umístěny v několika úrovních:
Na úvodní straně, která se otevírá při každém přístupu na web. Druhá úroveň je zobrazení ve všech podsekcích a třetí je u jednotlivých článků.  

Ceny u hlavní strany a podsekcí jsou stanoveny za jeden týden.
Ceny u článků jsou stanoveny za první měsíc, od druhého měsíce nastálo a jako komplet nastálo od zveřejnění.

Úrovně Hlavní strana Podstránka Články

1. měsíc od 2. měsíce komplet

TOP 7500 4500 1000 600 1200

HB 2000 1200 500 300 600

SB 1200 800 300 200 400

BB 4000 2700 800 500 1000

Dále nabízíme:
Umístění PR článku na první pozici na úvodní straně 6000/týden

Umístění propagačního videa v okně na úvodní straně 5000/týden

Zařazení článku na první pozici v newsletteru 4000

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH pro jeden zvolený web.

HEADER Banner - 1000 x 100 pxl
na vrcholu strany

TOP Banner - 650x70 pxl
nad článkem na stránce

BOTTOM Banner - 650 x 70 pxl
pod článkem na stránce

RIGHT Banner - 300 x 200 pxl
vpravo vedle článků
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