špeciál

ŠPECIÁLNE
VYDANIA

1. dvojstranna
2. strana obálky
3. strana obálky		
4. strana obálky
2/1 na spád, zrkadlo
1/1 na spád, zrkadlo		
1/2 strany			
1/3 strany			
1/4 strany			
Vizitka, podval

Jedlo a ešte oveľa viac

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov
2 dni pred zadaním do tlače
Požadované miesto			

Veľkonočný špeciál časopisu F.O.O.D. prináša na viac ako 60 stranách
niekoľko typických rubrík. Nájdete tu napríklad tradičné jedlá na predveľkonočný týždeň, svieže jarné veľkonočné menu. Vykoledovali ste množstvo vajíčok a neviete, čo si s nimi počať? Naučíme vás, ako z nich vyčariť
báječné nátierky. Nájdete tu aj školu pečenia, rafinované sladkosti z arzenálu svetovej kuchyne, ktoré dajú slovenskej Veľkej noci ďalší chuťový
rozmer. Veľkonočný špeciál F.O.O.D. bude bezpochyby vaším spoľahlivým
sprievodcom pri príprave sviatkov jari.
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CENY INZERCIE
7 200 €
4 200 €
3 800 €
4 500 €
5 200 €
3 200 €
1 800 €
1 200 €
960 €
520 €

1/2
186 x 245
(208 x 275)

186 x 120
(208 x 135)

1/3

1/2

50 %
15 %

HARMONOGRAM
Veľkonočný špeciál
Uzávierka inzercie: 22.2.2018
Distribúcia: 8.3.2018

Grilovací špeciál mesačníka F.O.O.D. - Veľký sprievodca grilovaním. Témou špeciálu sú aj chutné a zdravé jedlá, marinády a barbecue omáčky
na grilovanie, rady a triky ako grilovať. Ponúka inšpiráciu pri vymýšľaní nových grilovacích receptov.

59 x 245
(66 x 275)

90 x 245
(98 x 275)
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Grilovací špeciál
Uzávierka inzercie: 31.5.2018
Distribúcia: 15.6.2018

Vianočný špeciál časopisu F.O.O.D. prináša veľké množstvo vianočných
rubrík. Nájdete tu tradičné i netradičné vianočné jedlá, štedrovečerné
menu a množstvo originálnych chutí. Vianočný špeciál obsahuje recepty
na najlepšie domáce vianočné pečivá a koláče. Príprava vianočného kapra
bude hrou. Ak hľadáte inšpirácie na vianočný stôl, špeciál F.O.O.D. bude
isto tá správna voľba.

Vianočný špeciál
Uzávierka inzercie: 30.10.2018
Distribúcia: 16.11.2018

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: piaty
Periodicita: 3 x ročne
Rozsah: 68 - 116 strán
Náklad: 35 000 ks
Papier: obálka (115 g KL + lak), vnútro (70 g LWC), V1 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA
a iní súkromní distribútori

www.versamedia.sk

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.
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186 x 78
(208 x 88)

186 x 58
(208 x 65)
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90 x 120
(100 x 135)
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1/6

59 x 120
91 x 79

