ÚNOR 2003 ◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 8

CENÍK INZERCE
PLOŠNÁ INZERCE
základní tarif za 1 mm sloupce

7,- Kč

FORMÁT
1/1

193 x 277

6 000,- Kč

1/2 šířka 193 x 137
1/2 výška 95 x 277

3 500,- Kč

1/3 šířka

193 x 91

2 500,- Kč

1/4 výška 95 x 137
1/4 šířka 193 x 67

1 800,- Kč

od formátu 1/8 a níže platí cena (Kč za 1 mm sloupce)
1/8 výška 46 x 137
1/8 šířka 95 x 67

JP

144 x 207

2/1 prostřední dvoustrana
400 x 277

7,- Kč

5 000,- Kč

12 000,- Kč

Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 15 dní před datem zveřejnění!
Hotové inzeráty dodávat pouze na přenosných elektronických médiích. Obrázky neseparovat. Barvy CMYK. Inzeráty
v poměru 1:1 na ZIP 100 MB, JAZ 1 GB, CD zpracované v programech QuarkXPress 3.32 (s dokumentem nutno dodat
importované obrázky, loga a fonty), Adobe Photoshop 5.0 a Adobe Illustrator 8.0 nebo nižší pro Apple Macintosh. Možná komprimace programem Disk Doubler, Stufflt a samorozbalovací archivy. Kompletně zlomené inzeráty možno uložit
do postscriptu + barevný náhled v poměru 1:1 nebo soubor PDF v rozlišení pro tisk (neseparovaný) + barevný nátisk
v poměru 1:1.
S médiem je nutné dodat poslední výtisk z laserové tiskárny a předávací protokol s uvedením příslušných termínů zveřejnění. Po dohodě lze inzeráty posílat i prostřednictvím e-mailu na adresu: brn.m@click.cz a s PDF náhledem. Mail je nutné vybavit datem 1. zveřejnění inzerátu.
Aby byl rastr reprodukovatelný, musí být velikost tiskového bodu ve světlech nejméně 8 %, ve stínech max. 89 %. Při
použití písma se slabými tahy, zejména patkového, v negativech a tangírách (podtiskových rastrech) se písmo zalévá barvou nebo může v pozitivu docházet k nedokonalému vykreslení.
Omezení: Písmo pro negativní tisk (tj. světlé na tmavém podkladě) nejmenší velikost 10 bodů a min. polotučné
Základní parametry:
Počet sloupců
4
Formát celé strany (zrcadla)
193 x 277 mm
Mezera mezi sloupci
3 mm
Šíře 1 sloupce
46 mm
Šíře 2 sloupců
95 mm
Šíře 3 sloupců
144 mm
Šíře 4 sloupců
193 mm
Podmínky pro přenos na datovém médiu:
– fotografie, diapozitivy - bitmapové soubory, polotón EPS, TIFF min. rozlišení 250 dpi/100 % velikost, max. rozlišení
300 dpi/100% velikost, pérovky 600 - 1200 dpi
– vektorové soubory, kresby, technické výkresy
– loga vektorová, fonty nutno rozebrat do křivek
– kompletně zlomené inzeráty spolu se souborem nutno na médiu dodat použité obrázky, loga, kresby a fonty

Vkládaná inzerce
✒ největší rozměr vkládaného materiálu
může být 210 x 297 mm (A4)
✒ nejvíce je možné vložit 8 listů o gramáži 70 g/m2
✒ při menším počtu listů se musí gramáž
vkládaného materiálu pohybovat v rozmezí 70 - 140 g/m2
Vydavatel si vyhrazuje právo současně
s objednávkou na vkládanou inzerci požadovat po objednavateli tzv. „slepý vzorek“
- maketu inzertního materiálu. Po obdržení
vzorku se vydavatel zavazuje do 3 pracovních dnů potvrdit objednávku.
Požadavek na balení dodané inzerce:
a) balíky po 100 ks bez točení hřbetů proti
sobě
b) při počtu více kusů v balíku je možné
točit po 100 ks hřbetem proti sobě

Ceny vkládané inzerce
1. vkládané přílohy (od 500 Kč za
rozměr A5 a 1000 Kč za A4) dodané
inzerentem
2. vkládané přílohy které vám graficky
zpracujeme a vytiskneme (kalkulace
zpracování dle zadání inzerenta, ceny
za vložení jako v bodě 1)
Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat
před uveřejněním vkládané inzerce zálohu
ve výši až 100 % účtované ceny.
Pro přijetí a zveřejnění inzerce platí „Všeobecné podmínky inzerce OÚ Ďáblice“
Bližší informace o vkládané inzerci:
Obecní úřad

Využije jedinečné
nabídky slev
1. Firmám, sídlícím v katastru
obce nabízíme slevu 30 %
z ceníku!
2. V období od února do června 2003 nabízíme zaváděcí
slevu pro všechny inzerenty
ve výši 15 %.
3. Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty v kalendářním roce) nabízíme zvýhodnění ve výši 15 %!
4. Slevy uvedené v bodech 1.
až 3. lze slučovat, přičemž
nejvyšší možná sleva na firemní inzerci je 50 %.

POZOR! Inzeráty zpracované na PC je nutné zkonzultovat s grafickým oddělením inzerce na tel.: 603 480 292, 283 911 397
Možnost uložení: export do formátu EPS s převedenými fonty do křivek, postscript nebo PDF v rozlišení pro tisk - neseparovaný s pasovacími znaky
V případě zpracování v našem studiu i dle dodaných layoutů - návrhů grafického zpracování - vyžadujeme strojopisný text nebo počítačový tisk, kvalitní loga, perokresby
do formátu A4 na fotopapíru, foto předlohy do formátu A4 na lesklém polokartonu. Nekvalitní podklady - zejména kopie z rozmnožovacích strojů, faxy, vizitky či dopisní
papíry, výjezdy z barevných tiskáren, rastrové fotografie, fotografie na velvetovém papíře, nekvalitní datové soubory budou vždy přijaty po dohodě s grafikem, který rozhodne o jejich kvalitě a může je odmítnout.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na písemnou žádost klienta a v rámci možností) upraveny na místě, event. při naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.
Přenosná média se vracejí na náklady objednavatele inzerce poštou.

Kam posílat inzerci?

ŘÁDKOVÁ INZERCE
komerční inzerce
soukromá inzerce
společenská kronika
Příplatek za rámeček 10 %.

1 řádek
1 řádek
1 x 40–80 mm

35,- Kč včetně DPH
zdarma
zdarma

Rozhovor se zástupcem firmy
(za PR článek se účtuje 50 % z ceníku plošné inzerce) na dohodnuté téma.

E-mailem na adresu: brn.m@click.cz
Poštou na adresu: Ďáblický zpravodaj,
Úřad městské části
Praha - Ďáblice,
Květnová 553/52,
182 02 Praha 8
Řádkovou soukromou inzerci lze zadávat také
prostřednictvím e-mailu: brn.m@click.cz

