
špeciál

Šikovníček špeciál je odlišný od bežných vydaní. Deti si v ňom nenájdu 
obvyklé rubriky ani čítanie, ale to, čo vo svojom obľúbenom časopise vy-
hľadávajú ako prvé a o čo si do Šikovníčka aj píšu – hlavolamy, hádanky, 
doplňovačky, maľovanky. Jednoducho to, čo im prináša zábavu a relax.
Špeciál je rozdelený do stupňov náročnosti podľa veku čitateľov:
Mladšie deti (4- až 7-rokov) sa môžu tešiť na rôzne maľovanky s dokres-
ľovaním, doplňovačky, hľadanie rozdielov medzi obrázkami, maľované 
tajničky či sudoku...
Staršie deti (8- až 10-rokov) budú riešiť zábavné logické úlohy, krížovky, 
osemsmerovky, zložitejšie sudoku atď. 
Úlohy a rébusy špeciálu, ktorých cieľom je navodiť u detí pocit úspeš-
nosti, doplnia hry, návody na hry aj vtipy, čo je zárukou skvele zábavy 
a oddychu pre celú rodinu.

Špeciál pre zvedavé deti, 
ktoré rady lúštia.
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Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: piaty  
Periodicita: 2 x ročne
Počet strán: 40+4+4
Náklad: 40 000 ks
Papier: obálka (115 g KL), vnútro (70 g My volume), kartón 180 g BO,
V1 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA, 
súkromní distribútori

CENY INZERCIE
1 960 €
1 640 €
2 290 €
1 990 €
1 400 €
1000 €

830 €
600 €
500 €

HARMONOGRAM

Rozmery (na spád) - na zrkadlo v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu 
pridať 5 mm na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany 
vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

Letný špeciál
Uzávierka inzercie: 30.5.2018
Distribúcia: 15.6.2018

Zimný špeciál 
Uzávierka inzercie: 14.11.2018
Distribúcia: 3.12.2018 
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