
To najlepšie v živote ženy
Časopis Maminka sa na svojich stranách venuje problematike plá-
novaného tehotenstva, jeho priebehu, pôrodu, zdraviu a výchove 
detí až do školského veku. Zároveň sleduje súčasné trendy v pôrod-
níctve, vývojovej psychológii a pediatrii. 

Časopis Maminka nie je iba o deťoch, ale je určený  predovšetkým mat-
kám – ženám. Preto v ňom nájdete strany venované móde, kozmetike, 
zdraviu, kráse, cestovaniu a využitiu voľného času, bývaniu a finančné-
mu zabezpečeniu rodiny. Pravidelné miesto v časopise Maminka majú 
špeciálne tematické prílohy: výbava dojčiat, detská výživa, výber hračiek, 
kočíkov, príprava detí na vstup do kolektívu, vhodné a bezpečné vyba-
venie domácnosti. V každej Maminke majú svoje miesto aj rozhovory so 
známymi a zaujímavými osobnosťami.

Mottom dlhodobej redakčnej stratégie časopisu Maminka je čo 
najužší kontakt a komunikácia so svojimi čitateľkami.

V  mesiaci november vychádza špeciálne rozšírené vydanie 
za nezmenenú cenu. 
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Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: desiaty
Periodicita: mesačník
Počet strán: 132 – 148
Náklad: 25 000 ks
Papier: obálka (170 g KL + UV lak), vnútro (70 g UPM Ultra), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA 
a iní súkromní distribútori

CENY INZERCIE
5 280 €
3 820 €
3 620 €
3 980 €
4 950 €
2 950 €
1 680 €
1 290 €

900 €

Číslo
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18

10/18
11/18
12/18

Uzávierka inzercie
7.12.2017
12.1.2018
14.2.2018
13.3.2018
13.4.2018
14.5.2018
14.6.2018
13.7.2018
14.8.2018
14.9.2018

15.10.2018
15.11.2018

Distribúcia
22.12.2017

30.1.2018
28.2.2018
29.3.2018
30.4.2018
30.5.2018
29.6.2018
30.7.2018
31.8.2018
28.9.2018

31.10.2018
30.11.2018

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. 


