CENÍK A OBJEDNÁVKA
INZERCE
Listy Prahy 1

Kontakt

• vycházejí 11× ročně, 1. den v měsíci (kromě letního dvojčísla)
• distribuce zdarma poštou do schránek domácností a firem
na Praze 1 a na několik distribučních míst
• formát A3, papír novinový 45 g, plnobarevné
• webová verze www.listyprahy1.cz, PDF tištěné verze ke stažení
• uzávěrky pro inzerci 20. den předcházejícího měsíce

Listy Prahy 1
Mickiewiczova 242/17, 160 00 Praha 6
tel.: 257 533 280-1, 603 429 198
e-mail: listyprahy1@jalna.cz
www.listyprahy1.cz

Ceny inzerátů
cena za 1 cm2

65 Kč včetně DPH (53,75 Kč bez DPH)

umístění na straně 1

příplatek 100 %

opakování – 2. otištění inzerátu
– 3. a další otištění inzerátu

sleva 5 %
sleva 10 %

banner na web – samostatně
– společně s tištěným inzerátem

3 500 Kč včetně DPH (2 893 Kč bez DPH)
zdarma

Rozměry inzerátů
šířka
výška

1 sloupec: 5,3 cm;
libovolná

2 sloupce: 11,1 cm; 3 sloupce: 16,9 cm;

4 sloupce: 22,7 cm;

5 sloupců: 28,5 cm

PR články
základní cena
(článek o rozsahu cca 1000 znaků včetně mezer s 1 fotografií)

2 500 Kč včetně DPH (2 066 Kč bez DPH)

Řádková inzerce
cena za 1 tiskový řádek
(cca 38 znaků včetně mezer)

65 Kč včetně DPH (53,75 Kč bez DPH)

verze 2021-06

Podklady pro inzerci
hotové inzeráty

tiskové pdf, celkové krytí barvou nesmí přesáhnout 240 %

texty

docx, doc, rtf

obrázky

tif, jpg jako samostatné soubory, nikoliv vložené do Wordu
rozlišení minimálně 300 dpi při požadovaných rozměrech

loga

ai, cdr, eps, pdf v barevnosti CMYK

bannery na web

jpg, png, gif v rozměru 200 × 250 px

Objednávka na druhé straně.

Vzorové formáty (možné i jiné)
ceny včetně DPH
1		

2		

3		

4

		

5,3 × 3 cm		

5,3 × 5 cm		

5,3 × 7 cm		

5,3 × 10 cm

		

1 034 Kč		

1 723 Kč		

2 412 Kč		

3 445 Kč

5		

6		

7		

8

		

11,1 × 5 cm		

11,1 × 10 cm		

11,1 × 15 cm		

16,9 × 10 cm

		

3 608 Kč		

7 214 Kč		

10 823 Kč		

10 985 Kč

9		10		11		12
		

16,9 × 22 cm		

22,7 × 16 cm		

28,5 × 21,2 cm		

		

24 167 Kč		

23 607 Kč		

39 273 Kč		

13		

14

(tzv. ucho)

		

28,5 × 43 cm		

5,3 × 7 cm

		

dohodou		

4 500 Kč

(podval)
28,5 × 3 cm
5 558 Kč

Objednávka inzerce
jméno / firma:
ulice:

obec:

IČO:

PSČ:

DIČ:

telefon:

e-mail:

datum vyplnění objednávky:
typ inzerátu:
plošný

PR článek

řádkový

rozměry plošného inzerátu (šířka × výška):

cm ×

cm

verze 2021-06

poznámka (u řádkové inzerce text inzerátu):

Po vyplnění soubor uložte a poté odešlete e-mailem na adresu: listyprahy1@jalna.cz

