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MOJA PSYCHOLÓGIA je lifestylový časopis pre všetkých, ktorí chcú 
porozumieť svojim pocitom i pocitom ostatných ľudí, rozpoznať mož-
né úskalia vzťahov so svojimi partnermi, priateľmi, deťmi či kolegami 
a nájsť návod na ich riešenie, chcú lepšie poznať sami seba, využiť 
svoje možnosti a zbaviť sa slabostí. Je určený vzdelaným, hĺbavým 
a náročným čitateľom, ktorým ponúka novinársky i odborne špičkovo 
spracované a zároveň pútavé články, kvalitné texty a analýzy. Časo-
pis prináša aj jedinečný a zároveň netradičný pohľad na módu, dizajn, 
kozmetiku, gastronómiu, cestovanie a kultúru, pretože aj všetky zmys-
lové pôžitky sú súčasťou našej psychickej kondície.  

MOJA PSYCHOLÓGIA je časopis pre všetkých, ktorí chcú začať žiť 
sebavedomejší, bohatší život.

Špeciálne vydania: APRÍL ekočíslo
OKTÓBER ružové číslo venované boju proti rakovine prsníka. 
Časť výtažku z predaja časopisu a  inzertného priestoru tohto 
čísla je venované Lige proti rakovine.
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Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

CENY INZERCIE
7 600 €
4 650 €
4 300 € 
5 000 €
6 300 € 
3 900 € 
2 200 € 
1 700 €
1 300 € 

850 €
550 €

Číslo
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18

7-8/18
9/18

10/18
11/18
12/18

Uzávierka inzercie
14.12.2017

22.1.2018
21.2.2018
21.3.2018
20.4.2018
22.5.2018
21.6.2018
22.8.2018
21.9.2018

24.10.2018
23.11.2018

Distribúcia
8.1.2018
9.2.2018
9.3.2018
9.4.2018

10.5.2018
8.6.2018

10.7.2018
7.9.2018

10.10.2018
9.11.2018
7.12.2018

HARMONOGRAM

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: desiaty
Periodicita: mesačník
Počet strán: 132 - 164
Náklad: 35 000 ks
Papier: obálka (170 g KL + plošný matný UV lak), vnútro (70 g UPM 
Ultra), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA a iní súkromní distribútori 

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. 


