OSLOVÍME 5 052 735

LIDÍ V ČESKÉ REPUBLICE!
1 EKONOMICKÝ TÝDENÍK

6 MOTORISTICKÝCH TITULŮ
1 VOJENSKOHISTORICKÝ MAGAZÍN

2 ONLINE TV 28 NOVÝCH MÉDIÍ
19 WEBŮ

1 EKONOMICKÝ MĚSÍČNÍK

3 ODBORNÉ EKONOMICKÉ SPECIÁLY

1 DĚTSKÝ MĚSÍČNÍK
40 ODBORNÝCH EVENTŮ
40 ODBORNÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ

3 SPORTOVNÍ TITULY 22

2018

LÉKAŘSKÝCH TITULŮ

200 KNIŽNÍCH TITULŮ ROČNĚ
3 LIFESTYLOVÉ SPECIÁLY

MODERNÍ VYDAVATELSTVÍ S TRADICÍ
Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí. Vydavatelství Mladá fronta své
dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě
a dynamickém rozvoji.
Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je ekonomický
týdeník Euro. Týdeník Euro je jedním z nejprestižnějších
a nejprodávanějších titulů soustředěných na byznys a byznysmeny ekonomických magazínů v České republice. Jeden
z nejkvalitnějších zpravodajských portálů Euro.cz přináší
ekonomické informace s kompletním servisem. Jako samostatná příloha týdeníku Euro vychází vždy v létě gastronomický průvodce Euro Top restaurace, na podzim pak ročenky Euro Top miliardáři a Euro Top advokátní kanceláře
a další přílohy a speciály. Informační služba Euro24 je denní,
nezávislé a komplexní elektronické zpravodajství převážně
ze světa českého byznysu, ekonomiky a politiky.

Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany
IČ: 49240315
DIČ: CZ49240315
tel.: 225 276 111
fax: 225 276 222
e-mail: mf@mf.cz
www.mf.cz

Pod značkou týdeníku Euro se realizují pravidelné odborné
projekty a společenské akce.
Vydavatelství Mladá fronta patří po několika letech růstu
k významným hráčům na online trhu. Divize Online provozuje 19 webů a přináší široké portfolio online projektů. Vydavatelství Mladá fronta provozuje také odborný web Finance.cz.
Významný je tak segment webů zpravodajských a ekonomických a dále webů pro fanoušky a zábavu.

V roce 2010 byla založena divize Medical Services, která
nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Divize
Medical Services vydává tradiční a významné zdravotnické
časopisy, odborné knihy, provozuje Medical TV. Divize zajišťuje profesionální servis v oblasti vzdělávacích a odborných
akcí pro klienty z řad farmaceutických firem, odborných
společností a lékařů.
Divize Knihy je v současné době nejstarším kontinuálně fungujícím nakladatelem knih v České republice. Na knižním trhu
působí od roku 1945. Na trh ročně uvede kolem 200 nových
knih. Informace o novinkách i skladové produkci naleznete
na stránkách internetového knihkupectví www.kniha.cz.
Portfolio vydavatelství Mladá fronta se od června 2017 významně rozšířilo o řadu populárních titulů, především v segmentu auto-moto, a také sportovních a hobby magazínů. Tituly AUTO7, auto motor a sport a Motocykl dominují žebříčku
motoristických časopisů s měsíční periodicitou v kategorii
prodaných nákladů. Divize uvedla na trh s tištěnými tituly
nový vojenskohistoriský magazín Historia Bellica.
V divizi Dětské tituly začal v témže roce vycházet nový časopis pro nejmenší děti Puntík.
Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 5 052 735 lidí
v České republice.

Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany
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DIČ: CZ49240315
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ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ

DÁLE V TOMTO ČÍSLE:

16

Problémy a názory
lékařů politiky
nezajímají, napsala
média o sjezdu ČLK

Z obsahu:

Členské příspěvky
zůstanou stejné
i v příštím roce

Analýza rizikových faktorů arteriální a žilní
trombózy u žen užívajících hormonální antikoncepci
Nutriční příjem železa a jeho suplementace
v období gravidity

Cenu prezidenta ČLK
převzala prof. Helena
Haškovcová

Imunoterapie u karcinomu ovaria
Vulvovaginální diskomfort a hormonální léčba

Plná moc pro ČLK o. s.

Možnosti alternativní terapie vulvovaginálního
diskomfortu probiotiky a specifickou imunoterapií

Nová dohoda mezi ČLK
a VZP

48. konference dětské gynekologie a dospívajících
Co je to KET

Ošetříme každého, říká
Radka Čapková z týmu
Lékařů bez hranic

Odchod ministra by zdravotnictví nepoškodil (str. 5)
Přejeme lepší rok 2017!

PF
2017

www.gyne.cz
ISSN
1210-1133 3/2016
GYNEKOLOG

Šťastné Vánoce
a úspěšný nový rok!

tel.: 225 276 111
fax: 225 276 222
e-mail: mf@mf.cz
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DÁVÁME INFORMACÍM SMYSL
Týdeník Euro je nejprodávanějším titulem
soustředěným na byznys a byznysmeny
v České republice. Tento titul si již od roku
1998 každý týden předplácejí tisíce
profesionálů z kategorií decision makers
a opinion makers, kteří rozhodují
o prosperitě České republiky,
o stomiliardových investicích a milionech
pracovních míst. Pro tyto čtenáře je týdeník
Euro jediným specializovaným týdeníkem
typu B2B na domácím trhu.

25 000

náklad
a distribuce

Týdeník Euro investigativně zkoumá procesy
uvnitř firem a záměry jejich vlastníků
a manažerů. Tyto rozhodovací procesy jsou
pak zachycovány v téměř reálném čase
a na základě exkluzivních informací.
Týdeník Euro je mediálním partnerem řady
prestižních projektů z oblasti kultury, sportu,
byznysu, samozřejmostí jsou i charitativní
aktivity. Za všechny jmenujme partnerství
na vyhlášení soutěže Podnikatel roku či
Právnická firma roku.
Týdeník Euro je k dispozici také pro tablety,
chytré telefony, v elektronické distribuci dokonce
o tři dny dříve než ve stáncích.
Jako samostatná příloha týdeníku Euro vychází vždy
v létě gastronomický průvodce Top restaurace, na podzim
pak ročenky Top miliardáři a Top advokátní kanceláře.
Nově vychází od roku 2018 speciál o pivu.

Zdroj: Media projekt 2. a 3. čtvrtletí 2017
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1/1

1/2

CENY INZERCE

(103 × 280 mm)
96 × 250 mm

2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
2/1 strany
2x 1/2 strany
1/2 strany
2/3 strany
Junior Page
1/3 strany
1/4 strany

2x 1/2

Ročník: 20
Periodicita:
týdeník

(210 × 280 mm)

(420 × 135 mm) 405 × 120 mm

Počet stran: 64 + 4
Náklad: 25 000
výtisků

2/3

2/1

Ceny vkládané inzerce, vlepované inzerce
a pásky přes titul se stanovují individuálně.
Maximální rozměr vkladu je 200 x 270 mm,
maximální šíře pásky 50 mm.

1/2

PROVEDENÍ:
obálka
135 g KL

(420 × 280 mm)

(210 × 135 mm)
196 × 120 mm

240 000 Kč
230 000 Kč
280 000 Kč
220 000 Kč
399 000 Kč
255 000 Kč
120 000 Kč
150 000 Kč
145 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč

(134 × 280 mm)
127 × 250 mm

Ceny jsou bez DPH.

vnitřek
75 g UPM Star Matt H
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
na odborné akce,
konference,
veletrhy apod.,
v prodejní síti,
na vybraných
leteckých linkách

1/3
JUNIOR
PAGE

(134 × 188 mm)
127 × 173 mm

1/3

(72 × 280 mm)
65 × 250 mm

(210 × 93 mm)
196 × 78 mm

1/4
(210 × 75 mm)
196 × 60 mm

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm,
bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.

1/4
(134 × 93 mm)
127 × 78 mm
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HARMONOGRAM

Svižný
zpravodajský
servis

Nová
odhalení

číslo
vydání

uzávěrka
inzerce

datum
vydání

číslo
vydání

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

22. 12.2017
29. 12.2017
5. 1. 2018
12. 1. 2018
19. 1. 2018
26. 1. 2018
2. 2. 2018
9. 2. 2018
16. 2. 2018
23. 2. 2018
2. 3. 2018
9. 3. 2018
16. 3. 2018
23. 3. 2018
29. 3. 2018
6. 4. 2018
13. 4. 2018
20. 4. 2018
27. 4. 2018
4. 5. 2018
11. 5. 2018
18. 5. 2018
25. 5. 2018
1. 6. 2018
8. 6. 2018

2. 1. 2018
8. 1. 2018
15. 1. 2018
22. 1. 2018
29. 1. 2018
5. 2. 2018
12. 2. 2018
19. 2. 2018
26. 2. 2018
5. 3. 2018
12. 3. 2018
19. 3. 2018
26. 3. 2018
3. 4. 2018
9. 4. 2018
16. 4. 2018
23. 4. 2018
30. 4. 2018
7. 5. 2018
14. 5. 2018
21. 5. 2018
28. 5. 2018
4. 6. 2018
11. 6. 2018
18. 6. 2018

26—27
28
29
30
31
32—33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51—52

uzávěrka
inzerce

datum
vydání

15. 6. 2018
25. 6., 2. 7. 2018
29. 6. 2018
9. 7. 2018
4. 7. 2018
16. 7. 2018
13. 7. 2018
23. 7. 2018
20. 7. 2018
30. 7. 2018
27. 7., 3. 8. 2018 6. 8., 13. 8. 2018
10. 8. 2018
20. 8. 2018
17. 8. 2018
27. 8. 2018
24. 8. 2018
3. 9. 2018
31. 8. 2018
10. 9. 2018
7. 9. 2018
17. 9. 2018
14. 9. 2018
24. 9. 2018
21. 9. 2018
1. 10. 2018
27. 9. 2018
8. 10. 2018
5. 10. 2018
15. 10. 2018
12. 10. 2018
22. 10. 2018
19. 10. 2018
29. 10. 2018
26. 10. 2018
5. 11. 2018
2. 11. 2018
12. 11. 2018
9. 11. 2018
19. 11. 2018
16. 11. 2018
26. 11. 2018
23. 11. 2018
3. 12. 2018
30. 11. 2018
10. 12. 2018
7. 12. 2018
17. 12., 27. 12. 2018
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PŘÍLOHY A TÉMATA JAKO SOUČÁSTI EURA

Exkluzivní
rozhovory

číslo
vydání

datum
vydání

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2. 1. 2018
8. 1. 2018
15. 1. 2018
22. 1. 2018
29. 1. 2018
5. 2. 2018
12. 2. 2018
19. 2. 2018
26. 2. 2018
5. 3. 2018
12. 3. 2018
19. 3. 2018
26. 3. 2018
3. 4. 2018
9. 4. 2018
16. 4. 2018
23. 4. 2018
30. 4. 2018
7. 5. 2018
14. 5. 2018
21. 5. 2018
28. 5. 2018
4. 6. 2018
11. 6. 2018
18. 6. 2018

název
přílohy

číslo
vydání

datum
vydání

26—27 25 6., 2. 7. 2018
28
9. 7. 2018
29
16. 7. 2018
30
23. 7. 2018
31
30. 7. 2018
32—33 6. 8., 13. 8. 2018
34
20. 8. 2018
35
27. 8. 2018
36
3. 9. 2018
37
10. 9. 2018
38
17. 9. 2018
39
24. 9. 2018
40
1. 10. 2018

Téma 1: INVESTICE

Vysoké a střední školy

Téma 2: INOVACE

Jak na daně

Téma 3: ENERGETIKA

Finance
E-Commerce

Téma 7: CESTOVÁNÍ, JÍDLO, LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS

		

Téma 8: 100 LET ČESKOSLOVENSKA

Manažerské vzdělávání
Téma 9: INVESTICE DO DĚTÍ, STÁŘÍ, ŽIVOTA…

Lawyers & Business
Retail
Téma 10: ZA CO UTRÁCEJÍ BOHATÍ

Strojírenství a MSV
New technologies

Téma 4: TECHNOLOGIE

Doprava a logistika
Rakousko
Lawyers & Business
Téma 5: LUXUSNÍ REALITY A REZIDENČNÍ BYDLENÍ

ISO, Auditorské služby

Téma 6: JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM

Energetika

název
přílohy

41
8. 10. 2018
42
15. 10. 2018
43
22. 10. 2018
44
29. 10. 2018
Téma 11: FUTURE
45
5. 11. 2018
46
12. 11. 2018
47
19. 11. 2018
Měsíc kvality
48
26. 11. 2018
Téma 12: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
49
3. 12. 2018
50
10. 12. 2018
51—52 17. 12., 27. 12. 2018

Téma: hlavní téma vydání
Příloha: tematická příloha součástí Eura
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I. OBSAH,
I. OBSAH,
II. OBÁLKA,
II. OBÁLKA,
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II. OBÁLKA,
V – GATE
II. OBSAH
II. OBSAH
III.420
OBÁLKA,
III. OBÁLKA,
II. OBSAH
III. OBÁLKA,
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× 297 mm
Rozměr: 210 × 297 mm Rozměr:
210 × 297 mm
IV. OBÁLKA
IV. OBÁLKA
Rozměr: 210 × 297 mm
IV. OBÁLKA
Cena: 400
000 Kč
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250 000
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000 Kč (II. obsah) Cena:
230240
000000
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obsah)
Cena: 240 000
Kč (II. obálka)
Cena: 240 000 Kč (II. obálka) Top
230 000 Kč (II. obsah)
Kč (II.
obálka) Top miliardáři
230 000 Kč (III. obálka) 230 000 Kč (III. obálka)
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Datum
vydání:
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5.
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samostatná
příloha,
samostatná
příloha,
samostatná příloha,
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2015
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2015 2015
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Datum
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DIVIZE
Euro
S RUBÍNEM
VE ZNAKU

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S ROBERTEM COINEM

/33

3 UMĚLCI

JAKÉ TO JE ŽÍT BALETEM, BÝT
HUDBOU A SNÍT MUZIKÁL. . .

www.euro.cz

/58

Esence

Exkluzivní magazín týdeníku EURO
ESENCE

je esencí těch nejzajímavějších
českých i světových značek, esencí
designu, módy a umění. Esence
vypráví příběhy lidí, kteří stojí za
výjimečnými nápady a dokázali
jít proti proudu. Esence uspokojí
všechny gurmánské i cestovatelské vášně a stane se vaším osobním stylovým průvodcem.

ST YLOVÝ MAGAZÍN

VOL.

03/ 2017

25

let

POTTEN
& PANNEN

VLÁDCOVÉ KUCHYNĚ

8

HARMONOGRAM
uzávěrka inzerce datum vydání
téma
25. 1. 2018
12. 2. 2018
Únor – Esence stylu
20. 3. 2018
9. 4. 2018
Duben – Esence života
24. 5. 2018
11. 6. 2018
Červen – Esence chutí
26. 7. 2018
13. 8. 2018
Srpen – Esence módy
19. 9. 2018
8. 10. 2018
Říjen – Esence luxusu
22. 11. 2018
10. 12. 2018 Prosinec – Esence štěstí

VYCHÁZÍ JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU

CENY INZERCE

1/1
(210 x 280 mm)
2. obálka
3. obálka
4. obálka

1/3
(72 x 280 mm)
58 x 251 mm

2/1
(420 x 280 mm)

1/3
(210 x 93 mm)
182 x 78 mm

1/4
(210 x 75 mm)
182 x 59 mm

1/2
(103 x 280 mm)
89 x 251 mm

1/4
(134 x 93 mm)
120 x 78 mm

1/2
(210 x 135 mm)
182 x 120 mm

2/3
(134 x 280 mm)
120 x 251 mm

junior page
(134 x 188 mm)
120 x 172 mm

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm,
bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.

2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
2/1 strany
2x 2/1
1/2 strany
2/3 strany
1/3 strany
1/4 strany
junior page

240 000 Kč
230 000 Kč
280 000 Kč
220 000 Kč
399 000 Kč
255 000 Kč
120 000 Kč
150 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
145 000 Kč

2x 2/1
(420 x 135 mm)
392 x 120 mm
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Euro
Pod značkou týdeníku Euro se realizují pravidelné odborné projekty Euro HUB. Odborné i společenské
akce Euro HUB zahrnují Euro Business Breakfast, Euro Business Club, Euro Konference, Euro Regional,
Euro pro export/Euro Regional pro export. Všechny akce návštěvníkům umožňují osobně potkávat
odborníky a potenciální obchodní partnery z oblasti byznysu, politiky a ekonomiky.
Euro Business Club
je formát uzavřeného pravidelného setkání,
které probíhá formou večerního networkingu
vždy druhý čtvrtek v měsíci. Nově od ledna
2018 představí vždy aktuální téma vlajkového
titulu vydavatelství Mladá fronta, týdeníku
Euro. Vytváří prostor pro nové obchodní příležitosti a sdílení exkluzivních ekonomických
informací a zkušeností k dané tematice z první
ruky. Potkávají se tu vždy vrcholní manažeři
firem, advokátních kanceláří a poradenských firem, bankovních domů, veřejné správy a odborných asociací na základě osobního pozvání.
Posláním Euro Business Clubu je vytvoření
prestižní nezávislé platformy pro sdružování
klíčových zástupců firem a politické scény
v České republice na neformální úrovni.
Euro Business Breakfast
je exkluzivní dopolední setkání předních
českých politiků s top manažery významných
společností působících v České republice.
Jedná se o společenské, interaktivní setkání
umožňující hostům otevřeně diskutovat nejen
s návštěvníky dané akce, ale i s přednášejícími samotnými. Účast na těchto setkáních je
možná pouze na základě osobního pozvání
zástupcem týdeníku Euro formou nepřenosné
pozvánky pro jednu osobu.

Diplomatická snídaně
Platforma Diplomatických snídaní vychází ze
spojení exportních teritorií na bázi společných
oborových příležitostí pro český průmysl. Ranního setkání se zúčastňují exportéři, zástupci
MPO, MZV, podnikatelských svazů a institucí
podporujících export. Program setkání vždy odrazí hospodářské vztahy mezi ČR a vybraným
zahraničním teritoriem, kdy investoři a exportéři představí své zájmy, zkušenosti a překážky,
s kterými se ve vybraných zemích potýkají.
Témata diskuse se zaměří také na události hospodářské relace, důležité mezníky roku 2018,
vývojovou spolupráci. Zástupci MPO a MZV
představí oficiální zájmy na trzích těchto zemí,
potenciál, projekty a instrumenty podpory
byznysu.
Euro Fórum 2018
představuje sérii regionálních byznys setkání,
která probíhají formou večerního networkingu.
Vytváří prostor pro nové obchodní příležitosti
a sdílení zkušeností a exkluzivních informací
nejen z daného regionu. V každém regionu se
potkají vrcholní manažeři firem, zástupci veřejné správy, samosprávy a oborových asociací.
Best Cars
Tradiční předávání cen vítězům čtenářské
ankety Best Cars, která se pořádá od roku 1993.

Akce je určena pro cca 120 předních osobností
automobilového byznysu z řad marketingu
a top managementu. Po vyhlášení výsledků je
pro hosty otevřen raut a je zahájen networking.
Den nejlepších aut
je neformální event s dlouholetou tradicí, který
navštěvovali manažeři automobilového průmyslu a souvisejících oborů. V roce 2018 přinese
několik inovací v podobě nové cílové skupiny
účastníků, akce se zaměří také na byznysovou
cílovou skupinu různých odvětví, ředitele a majitele firem, top manažery, členy představenstva, management ze zdravotních oborů apod.
Akce bude v roce 2018 nově rozdělena na dva
dny a pojme až 300 osob. Pátek bude určen pro
manažery automobilového průmyslu, sobota
pro top management z různých oblastí. Po celý
den bude k dispozici bohatý raut a doprovodné
aktivity, jako jsou masáže, barbershop, vizážistický koutek, testování jízdních kol, a další. Pro
děti bude připraven dětský koutek se skákacím
hradem.
Hlavním bodem programu je aktivní prezentace min. 40 nejnovějších modelů aut jednotlivých značek ve formě zkušebních jízd.
Moderovaná prezentace vybraných modelů
a rozhovory se šéfredaktory titulů AUTO7 a auto
motor a sport. Do programu je zařazena také
bohatá tombola o zajímavé ceny.
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MĚSÍČNÍK PRO OBCHOD A FINANCE
Profit je nejstarším ekonomickým magazínem v ČR, vychází od roku 1990. Cílí na 600 tisíc českých
živnostníků a podnikatelů, pro které je měsíčník šitý na míru. Nabízí hlavní téma s důrazem na

www.profit.cz

servisní a praktické informace pro podnikatele a živnostníky. V dalších rubrikách vyzdvihuje osobité příběhy byznysmenů. Přináší podnikatelský rozhovor měsíce. Tiskne jedinečný seriál o českých
firmách s názvem Příběh úspěchu. Zprostředkováním zkušeností a praxe na trhu se vymezuje vůči
jiným ekonomickým titulům.
Základní cílová skupina:

•

podnikatelé, jednatelé a majitelé malých
a středních společností

•

manažeři a střední management významných
podniků ČR

•

muži, ženy ve věku 25–50 let, vyšší a vyšší střední
socioekonomické třídy AB

Mezi stálé rubriky patří:

Čtenáři:
muži, ženy
25–50 let

80 000

náklad
a distribuce

•

Rozhovor – interview s odborníkem, politikem
či reprezentantem vybrané profesní skupiny

•
•

Téma – analýza zajímavé nebo aktuální problematiky

•

Očima podnikatele – události měsíce z pohledu
osloveného podnikatele

•

Restart – osobní zpovědi podnikatelů, kteří klopýtli
a dokázali se postavit zpět na nohy

•

Fokus – byznysové fenomény, které hýbou trhem
malých a středních firem

•

Po práci – i podnikatelé musejí žít; oddychové čtení
o módních trendech, cestování a stylu

Příběh úspěchu – seriál, kde se představují úspěšné
a zajímavé střední a malé české firmy
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1/1

1/2

1/3
1/2

Ročník 28
Periodicita:
11x ročně

(210 × 260 mm)
184 × 234 mm

(103 × 260 mm)
90 × 234 mm

(210 × 128 mm)
184 × 115 mm

(70 × 260 mm)
57 × 234 mm

Počet stran: 64 + 4
Náklad: 80 000
výtisků
1/3

PROVEDENÍ:
obálka
135 g KL
vnitřek
70 g UPM Ultra
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
řízená distribuce

(210 × 88 mm)
184 × 75 mm

1/4

1/4
(210 × 69 mm)
184 × 56 mm

(103 × 128 mm)
90 × 115 mm

CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany

120 000 Kč
110 000 Kč
130 000 Kč
90 000 Kč
50 000 Kč
36 000 Kč
28 000 Kč

Ceny vkládané inzerce, vlepované
inzerce a pásky přes titul se stanovují
individuálně. Maximální rozměr vkladu
je 205 × 275 mm.
Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM
číslo vydání uzávěrka inzerce datum vydání
1
9. 1. 2018
22. 1. 2018
2
6. 2. 2018
19. 2. 2018
3
6. 3. 2018
19. 3. 2018
4
3. 4. 2018
16. 4. 2018
5
27. 4. 2018
14. 5. 2018
6
5. 6. 2018
18. 6. 2018
7-8
10. 7. 2018
23. 7. 2018
9
11. 9. 2018
24. 9. 2018
10
9. 10. 2018
22. 10. 2018
11
6. 11. 2018
19. 11. 2018
12
4. 12. 2018
17. 12. 2018

hlavní téma

Svatba, Kongresy: Regiontour
Salima: potravinářský veletrh. Pivo (pivovary, lihovary, rychlé stravování, balíčky technologie, brambůrky)
Doprava, logistika, AMPER. Manipulační technika
Manažer roku 2017 – nejprestižnější soutěž manažerských osobností, Stavební veletrh Brno + stavebnictví
Zdravotnictví pro 55+, péče o seniory. Rozhovory (ohlédnutí za soutěží Manažer roku)
Relax, cestování, lázeňství. Chaty, chalupy, péče o zahrady, sady
Hazard. Sex
Strojírenský veletrh. Robotizace, průmysl 4.0
Gaudeamus, střední a vysoké školy. Firemní vzdělávání
Vánoce, tipy na vánoční dárky, vánoční poukazy, dárkové předměty a koše
Relax pro manažery. Byznys na horách. Lázně. Vánoce a silvestr v zahraničí

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm,
bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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PUNTÍK

PUNTÍK
„Na našem trhu chyběl český časopis pro úplně
nejmenší děti a jejich rodiče. Většina časopisů
se soustředí na těsně předškolní děti nebo na
malé školáky. Naším cílem je oslovovat ještě
mladší cílovou skupinu. Časopis Puntík je hravější
variantou k leporelům a prvním obrázkovým knížkám. Na rozdíl od knížek nevadí, když děti časopis
počmárají nebo roztrhají,“ říká šéfredaktorka
časopisu Eva Bavorová.
Časopis Puntík je pomocníkem rodičů nebo vychovatelů malých
dětí, nabízí aktivity, které pomáhají s rozvojem řeči a obohacováním slovní zásoby, s rozvíjením fantazie a kreativity či s procvičováním jemné motoriky. K tomu slouží převážně obrázkové příběhy
s minimem textů a jednoduché úkoly či vystřihovánky, které se
k příběhům vztahují.
Pro lepší přehlednost provázejí jednotlivé části časopisu veselé
postavičky. Dětem pomohou s jednoduchými úkoly, jako je poznávání barev, tvarů, vydají se s nimi objevovat svět, naučí je vnímat
základní lidské hodnoty. Rýmované texty a krátké básničky spojují
rozvíjení řeči i pohybu, nechybějí ani rytmické hry či náměty na
zábavné aktivity.

DĚTI
2–6 LET

Kvalitní papír, na který je celý časopis vytištěn, umožňuje bezproblémové malování a stříhání kdekoliv v časopise, tvoření z papíru
není omezeno jen na kartonovou přílohu.
Časopis tvoří tým autorů, ilustrátorů a pedagogů, kteří mají mnohaleté zkušenosti s tvorbou dětských časopisů a knih i se vzděláváním dětí.
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PUNTÍK

1/1

1/2
1/2
1/2

200 x 220 mm
(220 x 240 mm)
2. obálka
3. obálka
4. obálka

96 x 220 mm

200 x 106 mm

CENY INZERCE

Periodicita:
měsíčník
Počet stran:
40 + 4
Náklad:
39 000 ks

PROVEDENÍ:
obálka
250 g KL
vnitřek
170 g BO
vazba V1

1/3

1/4

1/4

200 x 70 mm

200 x 50 mm

96 x 106 mm

1/1
1/2
1/3
1/4
2. ob.
3. ob.
4. ob.

70 000 Kč
47 000 Kč
37 000 Kč
30 000 Kč
95 000 Kč
85 000 Kč
105 000 Kč

HARMONOGRAM
číslo vydání
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

uzávěrka inzerce
8. 1. 2018
5. 2. 2018
9. 3. 2018
9. 4. 2018
4. 5. 2018
11. 6. 2018
9. 7. 2018
6. 8. 2018
7. 9. 2018
8. 10. 2018
5. 11. 2018

datum vydání
26. 1. 2018
23. 2. 2018
29. 3. 2018
27. 4. 2018
25. 5. 2018
29. 6. 2018
27. 7. 2018
24. 8. 2018
27. 9. 2018
26. 10. 2018
23. 11. 2018

hlavní témata
Masopust, karnevalové masky, oblečení
Jaro, Velikonoce, počasí, na farmě, mláďata
Výlety, hrady a zámky, dopravní prostředky
Na hřišti, bezpečnost (autosedačky), sport, jízda na kole (odrážedla)
Puntík slaví 1. narozeniny! Oslava, letní party, hry, hračky, recepty
Léto, vodní hrátky, letní oblečení (+ kosmetika – jak se chránit před sluncem)
Cestování, exotická zvířata, jiné kultury (multikulturní výchova)
Podzimní příroda, hra na indiány
Podzimní úroda (lokální produkty), ekologie
Sv. Martin, podzimní recepty, jídlo
Mikuláš, Vánoce, lidové tradice, výroba ozdob, betlému

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm,
bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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Medical Services
HLAVNÍM CÍLEM DIVIZE MEDICAL SERVICES JE NABÍDNOUT KVALITNÍ
KOMPLEXNÍ SERVIS VE ZDRAVOTNICTVÍ, A TO ZA OBOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE
S TRADIČNÍMI A VÝZNAMNÝMI ZDRAVOTNICKÝMI TITULY Z PORTFOLIA
VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA a. s.
Poskytujeme kompletní organizaci jakékoli vzdělávací akce, a to
od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci. Naše nakladatelství zdravotnické literatury poskytuje ucelené nakladatelské
služby včetně distribuce. Knihy z naší lékařské i pacientské edice
připravujeme ve spolupráci s předními českými i zahraničními
odborníky, jejichž participace zaručuje vysokou odbornou

a vzdělávací úroveň našich publikací. Divize Medical Services se
zaměřuje nejen na lékaře, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, ale i na pacienty a širokou veřejnost.

www.medicalservices.cz

Komplexní
servis ve
zdravotnictví

Spolupráce
s předními
odborníky
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www.zdravi.euro.cz

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ
Měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří celků – zdravotnictví, ošetřovatelství a medicína.
Odborné medicínské články jsou psány předními odborníky všech medicínských oborů. V ošetřovatelské
sekci je dán prostor k publikování také sestrám a ostatním nelékařům.
Zdravotnictví a medicína přináší:

Přehledové
odborné
články

Rozhovory
s osobnostmi
české
medicíny

•

Přehled událostí ve zdravotnictví
a komentované zpravodajství

•

Rozbor novinek ve zdravotnické
a medicínské legislativě

•
•

Zkušenosti českých zdravotníků s prací v zahraničí

•
•
•

Novinky v medicíně, vědě a výzkumu doma i v zahraničí

•

Pohled do historie medicínských oborů, léčebných
postupů a ošetřovatelství, významná výročí

•

Články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky,
komunikace, managementu, psychologie a práva

•

Rozhovory se zajímavými osobnostmi české
medicíny a ošetřovatelství

•

Kalendář vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékařské
zdravotnické pracovníky

•
•

Anotace a recenze odborných publikací

•

Trh práce

Zpravodajství ze zahraničí věnované
zdravotnické problematice
Přehledové odborné články
Zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských
a sesterských kongresů

Právní a ekonomické poradenství zaměřené
na specifické problémy ve zdravotnictví
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www.zdravi.euro.cz

11/2016

1/1

Periodicita:
měsíčník

CENY INZERCE

1/2

vyšlo: 14. 11. 2016

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ

1/3

titulní strana/podval
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany

1/2
1/3

podval

Odchod ministra by zdravotnictví nepoškodil (str. 5)

titulní strana/banner
186 × 45 mm

(210 × 297 mm)
186 × 257 mm

57 × 257 mm
122 × 257 mm

186 × 127 mm
186 × 84 mm

CENY PERSONÁLNÍ INZERCE

Počet stran: 48 + 4

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce
– veletrhy,
konference
apod.

57 × 85

Náklad: 40 000
výtisků

122 × 84

122 × 127 mm
57 × 127 mm
122 × 84 mm
57 × 85 mm
122 × 62 mm

122 × 62

26 000 Kč
13 000 Kč
16 000 Kč
7 000 Kč
13 000 Kč

CENY ŘÁDKOVÉ INZERCE
1/4
186 × 62 mm

57 × 127

PROVEDENÍ:
obálka
115 g KL
vnitřek
70 g UPM ULTRA
vazba V1

45 000 Kč
78 000 Kč
73 000 Kč
82 000 Kč
64 000 Kč
36 000 Kč
26 000 Kč
19 000 Kč

1 řádek
110 Kč
příplatek za konkrétní umístění
15 %
vkládání, vlepování
dle kalkulace
přebalová páska
dle kalkulace
reprint
dle kalkulace

122 × 127

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.
PERSONÁLNÍ INZERCE

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na
www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

HARMONOGRAM
číslo vydání
1
2
3
4
5
6
7–8
9
10
11
12

uzávěrka inzerce
18. 1. 2018
8. 2. 2018
8. 3. 2018
12. 4. 2018
10. 5. 2018
7. 6. 2018
19. 7. 2018
30. 8. 2018
4. 10. 2018
1. 11. 2018
6. 12. 2018

datum vydání
29. 1. 2018
19. 2. 2018
19. 3. 2018
23. 4. 2018
21. 5. 2018
18. 6. 2018
30. 7. 2018
10. 9. 2018
15. 10. 2018
12. 11. 2018
17. 12. 2018
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ODBORNÝ ČASOPIS PRO LÉKAŘE
www.postgradmed.cz

Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína je koncipován jako
zdroj informací pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů.

Všechny
publikované práce
procházejí
recenzním
řízením

Test zahrnutý
do systému
kontinuálního
vzdělávání

•

Cílem Postgraduální medicíny je
zprostředkovat ambulantním i nemocničním
lékařům a studentům lékařství pravidelný
přístup k současným medicínským
poznatkům, a to v přehledné a přístupné
formě.

•

Monotematický Focus, věnovaný vždy
jednomu lékařskému oboru, je editován
předním odborníkem, který garantuje
jeho odbornou úroveň.

•

Postgraduální medicína je zařazena
do seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice a všechny publikované
práce procházejí recenzním řízením.

•

Speciální přílohy jsou věnovány vybranému
aktuálnímu medicínskému problému.

•

Součástí časopisu je test zahrnutý
do systému kontinuálního vzdělávání ČLK,
který je ohodnocen 2 kreditními body.
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1/1

www.postgradmed.cz

Periodicita:
dvouměsíčník
Počet stran: 112 + 4

(215 × 295 mm)
177 × 245 mm

1/2

1/3

1/2

CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 strany
1/1 strany u obsahu
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany

(104 × 295) mm
86 × 245 mm

1/4

Náklad: 10 000
výtisků

69 000 Kč
64 000 Kč
75 000 Kč
99 000 Kč
68 000 Kč
59 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

PROVEDENÍ:
obálka křída lesk
170 g s UV lakem
vnitřek 70 g
UPM ULTRA
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce
– veletrhy,
konference
apod.

(215 × 146 mm)
177 × 126 mm

(215 × 99 mm)
177 × 79 mm

86 × 120 mm

PŘÍLOHA SAMOSTATNÁ
Periodicita: 3× ročně
Počet stran: 64 + 4
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka lesklá kř. 170 g + UV lak, vnitřek 70 g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, členům odborných společností,
odborné akce – veletrhy, konference apod.

číslo vydání
1
2
3
4
5
6

uzávěrka inzerce
22. 1. 2018
19. 3. 2018
14. 5. 2018
9. 7. 2018
18. 9. 2018
12. 11. 2018

datum vydání
7. 2. 2018
4. 4. 2018
30. 5. 2018
25. 7. 2018
5. 10. 2018
28. 11. 2018

HARMONOGRAM PŘÍLOHY SPECIÁL
SAMOSTATNÁ
číslo vydání uzávěrka inzerce
datum vydání
1
18. 4. 2018
4. 5. 2018
2
22. 5. 2018
7. 6. 2018
3
19. 11. 2018
5. 12. 2018

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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ODBORNÝ ČASOPIS PRO LÉKAŘE
www.medical-services.cz

Prestižní
redakční rada

Aktuality
a zprávy
z kongresů

Interdisciplinární periodikum pro postgraduální
a kontinuální vzdělávání v gastroenterologii a hepatologii

•

Monotematická čísla sestavená
pod edičním vedením předního odborníka

•
•

Prestižní redakční rada

•
•
•

Recenzovaný titul

Souhrnné články, aktuality,
zprávy z kongresů
Čtvrtletník
Distribuce: gastroenterologové,
hepatologové, internisté, praktičtí lékaři,
distribuce na kongresech a seminářích
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CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany

www.medical-services.cz
1/1

1/2

Periodicita:
čtvrtletník
Počet stran: 64 + 4
Náklad: 1000
výtisků

(215 × 295 mm)
177 × 245 mm

1/2

1/3

(104 × 295) mm
86 × 245 mm

55 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

1/4
HARMONOGRAM

PROVEDENÍ:
obálka křída lesk
170 g s UV lakem
vnitřek 70 g
UPM ULTRA
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce
– veletrhy,
konference
apod.

(215 × 146 mm)
177 × 126 mm

(215 × 99 mm)
177 × 79 mm

86 × 120 mm

číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
9. 4. 2018
19. 6. 2018
15. 10. 2018
13. 12. 2018

datum vydání
26. 4. 2018
4. 7. 2018
31. 10. 2018
31. 12. 2018

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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ČASOPIS ČESKÉ AKADEMIE DERMATOVENEROLOGIE
www.medical-services.cz

Interdisciplinární periodikum pro postgraduální a kontinuální
vzdělávání v dermatologii, dětské dermatologii, korektivní
dermatologii a venerologii.

Prestižní
redakční rada

Test zahrnutý
do systému
kontinuálního
vzdělávání

•

Časopis pro praktikující dermatology,
zaměřený na terapii, terapeutická doporučení,
praktickou diagnostiku.

•

Je určen dermatovenerologům v přípravě
k atestaci i dermatovenerologům po atestaci,
kteří se chtějí dále vzdělávat, zůstat orientovaní
v oboru, v kontaktu s děním v dermatologii
ve světě.

•

Časopis také pro lékaře z oborů revmatologie,
alergologie, onkologie, pediatrie, všeobecné
lékařství, gynekologie-porodnictví, urologie.

•

Recenzovaný časopis s prestižní redakční
radou.

•

Součástí České dermatovenerologie je i test
zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání
České lékařské komory, který se vztahuje
k monotematické části a je ohodnocen
2 kreditními body.

23

DIVIZE
Medical Services

1/1

1/2

CENY INZERCE

2/3

www.medical-services.cz

Periodicita:
čtvrtletník
Počet stran: 64 + 4

(210 × 270 mm)
172 × 221 mm

1/2

(72 × 270 mm)
54 × 221 mm
1/3

2. strana obálky
55 000 Kč
3. strana obálky
50 000 Kč
4. strana obálky
60 000 Kč
2/1 strany
80 000 Kč
1/1 strany u obsahu
52 000 Kč
1/1 strany
45 000 Kč
1/2 strany
30 000 Kč
1/3 strany
20 000 Kč
2/3 strany
35 000 Kč
1/4 strany
5 000 Kč
čtverec
20 000 Kč
příplatek za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace

(132 × 270 mm)
113 × 221 mm
1/4

Náklad: 2000
výtisků

PROVEDENÍ:
obálka křída lesk
250 g + matné lamino
vnitřek 100 g
křída lesk
vazba V1

(210 × 135 mm)
172 × 116 mm

(210 × 90 mm)
172 × 71 mm

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

(210 × 67 mm)
172 × 48 mm
čtverec

HARMONOGRAM
číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
13. 2. 2018
7. 6. 2018
4. 9. 2018
20. 11. 2018

datum vydání
2. 3. 2018
26. 6. 2018
21. 9. 2018
7. 12. 2018

(132 × 132 mm)
113 × 113 mm

DISTRIBUCE:
členům České
akademie dermatovenerologie,
předplatitelům,
odborné akce

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
www.medical-services.cz

Od roku 2010 spolupracuje vydavatelství Mladá fronta a. s.
s Českou lékařskou komorou, která vydává odborný měsíčník
Tempus Medicorum. Mladá fronta a. s. pro Tempus Medicorum
zajišťuje inzerci, grafické práce, tisk a distribuci.

Tempus Medicorum je jediný časopis
v České republice, který pokrývá celou
skupinu lékařů, bez ohledu na specializaci.
Je to měsíčník s nejvyšším nákladem mezi
periodiky pro lékaře.

Nejvyšší náklad
mezi periodiky
pro lékaře
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TEMPUS

TEMPUS

12/2016
ROČNÍK 25

MEDICORUM

MEDICORUM

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
DÁLE V TOMTO ČÍSLE:

Problémy a názory
lékařů politiky
nezajímají, napsala
média o sjezdu ČLK
Členské příspěvky
zůstanou stejné
i v příštím roce

www.medical-services.cz

Cenu prezidenta ČLK
převzala prof. Helena
Haškovcová

CENY INZERCE

1/1

titulní strana/podval
titulní strana/banner
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
2/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/6 strany
1/8 strany

Plná moc pro ČLK o. s.
Nová dohoda mezi ČLK
a VZP
Ošetříme každého, říká
Radka Čapková z týmu
Lékařů bez hranic

podval
Přejeme lepší rok 2017!

1/2

PF
2017

Šťastné Vánoce
a úspěšný nový rok!

titulní strana/banner
215 x 50 mm

1/3

(210 × 297 mm)

(210 × 145 mm)
185 × 120 mm

1/2

CENY PERSONÁLNÍ INZERCE

1/3

Ročník: 28
Periodicita:
měsíčník

(70 × 297 mm)
59 × 245 mm

(102 × 297 mm)
90 × 245 mm

1/6

Náklad: 50 000
výtisků

1/4
1/4

1/4
(210 × 77 mm)
185 × 59 mm

DISTRIBUCE:
všem lékařům členům České
lékařské komory

(54 × 297 mm)
44 × 245 mm

vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace

(210 × 100 mm)
185 × 79 mm

Počet stran: 48

45 000 Kč
55 000 Kč
115 000 Kč
95 000 Kč
135 000 Kč
95 000 Kč
135 000 Kč
55 000 Kč
42 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč

1/8

1/4: 90 × 120 mm
1/6: 59 × 120 mm
1/8: 90 × 59 mm

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM
číslo vydání
1
2
3
4
5
6
7–8
9
10
11
12

uzávěrka inzerce
3. 1. 2018
31. 1. 2018
28. 2. 2018
4. 4. 2018
30. 4. 2018
6. 6. 2018
11. 7. 2018
5. 9. 2018
10. 10. 2018
14. 11. 2018
5. 12. 2018

datum vydání
15. 1. 2018
12. 2. 2018
12. 3. 2018
16. 4. 2018
14. 5. 2018
18. 6. 2018
23. 7. 2018
17. 9. 2018
22. 10. 2018
26. 11. 2018
17. 12. 2018

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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ČTVRTLETNÍK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE A PEDIATRY
www.medical-services.cz

Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým zdrojem informací pro praktické
lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie. Jde o jediný časopis v České republice
zabývající se exkluzivně očkováním, vychází jako čtvrtletník. Je distribuován zdarma
v nákladu 4500 kusů praktickým lékařům (2200), pediatrům (1800), členům České
vakcinologické společnosti, infektologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají
očkováním.

Formou původních prací, přehledových článků,
kazuistik, aktualit atd. poskytuje pravidelný
přístup k současným medicínským poznatkům.
Časopis Vakcinologie byl zařazen Radou pro
výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice. Od roku 2010
je časopis Vakcinologie indexován v databázi
Embase a Scopus.

Časopis dostává
zdarma 2200
praktických
lékařů a 1800
pediatrů
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www.medical-services.cz

CENY INZERCE
2. strana obálky 		
55 000 Kč
3. strana obálky 		
50 000 Kč
4. strana obálky 		
60 000 Kč
1/1 strany u obsahu
52 000 Kč
1/1 strany 		
45 000 Kč
Inzerování v jiných formátech
je možné dle individuální dohody.
Vkládání, vlepování dle kalkulace.
Přebalová páska dle kalkulace.
Reprint dle kalkulace.

Ročník: 13
Periodicita:
čtvrtletník
1/1

Počet stran: 48 + 4
Náklad: 4500
výtisků

PROVEDENÍ:
obálka křída lesk
150 g + lesklé lamino
vnitřek 70 g
UPM ULTRA
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce –
veletrhy, konference apod.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM
(210 × 297 mm)
185 × 247 mm

číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
6. 3. 2018
29. 6. 2018
2. 10. 2018
28. 11. 2018

datum vydání
23. 3. 2018
20. 7. 2018
19. 10. 2018
17. 12. 2018

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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DVOUMĚSÍČNÍK PRO ORTOPEDY, TRAUMATOLOGY A REVMATOLOGY
www.medical-services.cz

Časopis Ortopedie si klade za cíl být důležitým zdrojem praktických informací pro ortopedy,
traumatology a revmatology. Od roku 2007 vychází jako dvouměsíčník. Distribuován je
zdarma v nákladu 1200 kusů ortopedům, revmatologům a traumatologům.

Vychází od roku
2007

Formou původních prací, přehledových článků
a kazuistik, obsahujících souhrny v českém
a anglickém jazyce, recenzí odborných
knih, zpráv z kongresů a článků z historie
ortopedie poskytuje časopis pravidelný přístup
k současným medicínským poznatkům.
Časopis Ortopedie byl zařazen Radou pro
výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice.

ZDARMA pro
ortopedy,
revmatology
a traumatology

29

DIVIZE
Medical Services

www.medical-services.cz

CENY INZERCE

1/3

1/2

2. strana obálky		
55 000 Kč
3. strana obálky		
50 000 Kč
4. strana obálky		
60 000 Kč
1/1 strany		
45 000 Kč
1/2 strany		
30 000 Kč
1/3 strany		
20 000 Kč
1/4 strany		
15 000 Kč
Příplatek za konkrétní umístění 15 %.
Vkládání, vlepování dle kalkulace.
Reprint dle kalkulace.

1/1

Ročník: 12
Periodicita:
dvouměsíčník
Počet stran: 40 + 4

(210 × 297 mm)
185 × 247mm

(210 × 148 mm)
185 × 128 mm

(210 × 99 mm)
185 × 79 mm

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

1/4

Náklad: 1200
výtisků
1/3

PROVEDENÍ:
obálka křída lesk
150 g + lesklé lamino
vnitřek
100 g KL
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce
– veletrhy,
konference
apod.

HARMONOGRAM

(70 × 297 mm)
58 × 247 mm

(210 × 74 mm)
185 × 54 mm

číslo vydání
1
2
3
4
5
6

uzávěrka inzerce
17. 1. 2018
14. 3. 2018
16. 5. 2018
11. 7. 2018
17. 9. 2018
6. 11. 2018

datum vydání
2. 2. 2018
4. 4. 2018
1. 6. 2018
27. 7. 2018
5. 10. 2018
23. 11. 2018

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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Časopis Gynekolog je tradiční a mezi gynekology oblíbený, prakticky zaměřený čtvrtletník, který vychází více než 25 let. Přináší kvalitní informace pro celoživotní vzdělávání i gynekologickou praxi, ale i pro
všechny lékaře se vztahem ke gynekologii a porodnictví. Patří k nejčtenějším časopisům ženských lékařů
v České republice, časopis vede prestižní redakční rada.

Kromě přehledových článků časopis publikuje aktuální informace, praktické rady, diskusní příspěvky a excerpta.
V roce 2017 jsou plánována monotematická vydání, s interdisciplinárním zpracováním vybraného
problému z oboru gynekologie a porodnictví.

Praktické
zaměření

Cílovou skupinou jsou gynekologové a porodníci
pracující v nemocnicích, privátní gynekologové,
sexuologové, endokrinologové, urogynekologové,
všeobecní lékaři a lékaři v přípravě ke specializačním atestacím.
Distribuce je na předplatné a zároveň je časopis
zasílán zdarma VIP představitelům České gynekologicko-porodnické společnosti (ČPGS),
distribuován u příležitosti celostátních konferencí
a významných gynekologických seminářů
a konferencí.

Interdisplinární
zpracování
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Ročník: 27

1/2

Periodicita:
čtvrtletník
Počet stran: 40 + 4

CENY INZERCE
panorama 2/1
panorama extra 4/1
4. obálka
3. obálka
2. obálka
1/1 obsah
1/1
1/2 obsah
1/2
1/3
1/4

1/2
210 × 297 mm

210 × 145 mm

102 × 297 mm

Náklad: 1000
výtisků

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.
1/3

PROVEDENÍ:
obálka 200 g KM
+ matné lamino
vnitřek
115 g KM
vazba V1

1/3
68 × 297 mm

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

210 × 48 mm

1/6

HARMONOGRAM
číslo vydání
1
2
3
4

1/4

49 × 297 mm

CENY PERSONÁLNÍ INZERCE
1/4
6000 Kč
1/6
4500 Kč
1/8
3000 Kč

1/4

210 × 95 mm

1/4

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce –
veletrhy,
konference
apod.

62 000 Kč
96 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
38 000 Kč
35 000 Kč
28 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč

uzávěrka inzerce
28. 2. 2018
12. 6. 2018
27. 8. 2018
3. 12. 2018

datum vydání
16. 3. 2018
29. 6. 2018
14. 9. 2018
19. 12. 2018

1/8

1/4: 102 × 145 mm
1/6: 102 × 96 mm
1/8: 102 × 73 mm

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
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Všechny
publikované
články procházejí recenzním
řízením

ČASOPISY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Ročník vydání: 58

Ročník vydání: 28

Ročník vydání: 82

Ročník vydání: 25

Periodicita:
4x ročně

Periodicita:
6x ročně

Periodicita:
6x ročně

Periodicita:
4x ročně

Náklad:
350 výtisků

Náklad:
1500 výtisků

Náklad:
2500 výtisků

Náklad:
500 výtisků

ACTA CHIRURGIAE
PLASTICAE

ANESTEZIOLOGIE
& INTENZIVNÍ MEDICÍNA

ČESKÁ
GYNEKOLOGIE

ČESKÁ
REVMATOLOGIE

Mezinárodní odborný
časopis zaměřený na obor
plastické chirurgie. Vychází
v angličtině s českými či
slovenskými souhrny čtyřikrát ročně. Hlavní náplní
časopisu je publikování
prací a ostatních informací
z oblasti plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, kraniofaciální chirurgie,
chirurgie ruky, mikrochirurgie, popáleninové medicíny
včetně všech příbuzných
a spolupracujících oborů.
Všechny publikované
články procházejí recenzním řízením.

Časopis přináší aktuální
doporučení a guidelines
odborných společností
(ČSARIM, ČSIM) a další
informace se zaměřením na
vzdělávání v anesteziologii
a intenzivní medicíně, informace ze sjezdů a odborných
konferencí. Publikovány
jsou původní práce, kazuistiky a přehledové články
z anesteziologie,
intenzivní medicíny,
algeziologie, urgentní
medicíny a resuscitace.

Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka
a informace o současném
stavu a vývoji této oblasti
medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních
studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.
Časopis zveřejňuje původní
práce, výběr kazuistik, souhrnné referáty, v krátkých
přehledech aktuality ze
zahraničního písemnictví,
zajímavá sdělení pro praxi
a výběr z referátů přednesených na tuzemských
i zahraničních konferencích
a sjezdech.

Časopis uveřejňuje články
týkající se především
revmatologie, ale i společné
problematiky s dalšími
obory, jako jsou ortopedie,
imunologie, kožní lékařství,
endokrinologie, rehabilitace,
farmakologie a vnitřní
lékařství. Přináší tak aktuální informace o stavu
medicíny v této oblasti,
tj. o nejnovějších
vyšetřovacích metodách,
diagnostice chorob
či nových způsobech léčby.
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ČASOPISY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Ročník vydání: 65

Ročník vydání: 72

Ročník vydání: 66

Ročník vydání: 6

Periodicita:
4x ročně

Periodicita:
8x ročně

Periodicita:
4x ročně

Periodicita:
4x ročně

Náklad:
500 výtisků

Náklad:
2500 výtisků

Náklad:
500 výtisků

Náklad:
500 výtisků

ČESKÁ STOMATOLOGIE
PRAKTICKÉ ZUBNÍ
LÉKAŘSTVÍ
Česká stomatologie je
vyhraněným vědeckým
časopisem, jehož cílem je
publikovat práce základního
a aplikovaného výzkumu na
úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice
orálního zdraví. Praktické
zubní lékařství uveřejňuje
jednak práce ze všech oblastí stomatologické péče, které
jsou zaměřeny na každodenní praxi, jednak
kazuistiky zajímavých
a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti.

Zdroj vědomostí
pro praktické
i odborné
lékaře

ČESKO-SLOVENSKÁ
PEDIATRIE
Časopis Česko-slovenská
pediatrie přináší originální
práce, výsledky výzkumů,
kazuistiky, souborné referáty, informace o péči
o dítě, informace o nových
knihách, kongresech
z oblasti obecné pediatrie,
z jednotlivých specializovaných úseků pediatrie, dále
z oblastí dětské péče vůbec
(např. z dětské chirurgie,
neonatologie, ORL, ortopedie, oftalmologie, dermatologie, genetiky, z oblasti
výživy atd.). Je zdrojem
vědomostí pro praktické
i klinické lékaře a důležitou
pomůckou při postgraduálním vzdělávání.

EPIDEMIOLOGIE,
MIKROBIOLOGIE,
IMUNOLOGIE
Časopis publikuje původní
práce, souborné referáty
s epidemiologicko-mikrobiologickou tematikou,
podává informace z praxe.
Potřebný prostor je věnován
diagnostickým metodám
z lékařské mikrobiologie,
parazitologie, imunologie
i obecnějším aspektům
a diskusím týkajícím
se preventivní medicíny.
Dále obsahuje překlady
a recenze knih pro lékaře
a vysokoškolské pracovníky
a odborníky ve veřejném
zdravotnictví.

GERIATRIE
A GERONTOLOGIE
Časopis vytváří prostor pro
publikace statí přehledových i původních, jejichž
autoři jsou z řad lékařů
i nelékařů. Časopis si klade
mimo jiné za cíl i podpořit
publikační aktivity pracovníků ve zdravotnictví. Po
epoše úzkých specializací
jednotlivých medicínských
odvětví je geriatrie oborem,
který svou interdisciplinaritou medicínu i pohled na
konkrétního nemocného
sceluje. Komplexní pohled
na geriatrického nemocného a komplexní přístup
k řešení jeho obvykle vzájemně provázaných problémů je tedy hlavní charakteristikou časopisu.
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Diskuse k aktuálním pracovnělékařským
tématům

ČASOPISY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Ročník vydání: 66

Ročník vydání: 69

Ročník vydání: 97

Ročník vydání: 20

Periodicita:
4x ročně

Periodicita:
4x ročně

Periodicita:
6x ročně

Periodicita:
4x ročně

Náklad:
1500 výtisků

Náklad:
500 výtisků

Náklad:
1500 výtisků

Náklad:
500 výtisků

OTORINOLARYNGOLOGIE
A FONIATRIE

PRACOVNÍ
LÉKAŘSTVÍ

PRAKTICKÝ
LÉKAŘ

REVIZNÍ A POSUDKOVÉ
LÉKAŘSTVÍ

Časopis Otorinolaryngologie
a foniatrie přináší originální
práce, výsledky výzkumů
a souborné referáty. Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových
onemocnění ORL orgánů
včetně velkých slinných
žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice
změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin,
hrtanu a měkkých částí krku,
o funkční diagnostice
a rehabilitaci poruch sluchu,
hlasu a řeči, o závrativých
stavech, poruchách čichu
a o problematice zánětlivých
komplikací při zánětech
v ORL oblasti. Časopis je distribuován také na Slovensku.

Časopis je odborným lékařským periodikem zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí
z povolání, hygieny práce,
poskytování zdravotní péče
pracujícím a dalších oborů
a odvětví, které s uvedenou
tematikou souvisejí. Časopis
Pracovní lékařství uveřejňuje původní práce, souborná
sdělení, doporučené
diagnostické a léčebné
postupy, posudková
kritéria používaná při
hodnocení profesionálních
poškození zdraví, legislativní informace, kazuistická
sdělení, zprávy z odborných
sjezdů a setkání i diskuse
k aktuálním pracovnělékařským tématům.

Časopis poskytuje
informace a podklady pro
postgraduální vzdělávání
všeobecným lékařům, stejně
jako lékařům jiných oborů.
Seznamuje čtenáře
s medicínskou problematikou v celé šíři jak po stránce
odborné, tak po stránce
sociální, právní a ekonomické. Všechny rukopisy
procházejí recenzním
řízením. Pravidelné rubriky
přinášejí souhrnná sdělení
týkající se aktuální klinické
problematiky, doplňovaná
též souhrnnými sděleními
o nových teoretických
poznatcích.

Časopis publikuje původní
odborné práce, obecně zaměřené a koncepční články,
souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální
informace z daných oborů.
Časopis se orientuje na systémy zdravotního
a nemocenského pojištění,
financování a ekonomiku
zdravotní péče, metodiku
reviznělékařských činností,
na revizní lékařství ve vztahu k ostatním lékařským
oborům, analyticko-statistické rozbory, problematiku
informačních systémů zdravotních pojišťoven, mezinárodní srovnávání a hledání
optimálních možností pro
českou praxi.
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Novinky
ze zahraniční
literatury

ČASOPISY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Ročník vydání: 24

Ročník vydání: 23

Periodicita:
4x ročně

Periodicita:
4x ročně

Náklad:
1500 výtisků

Náklad:
2000 výtisků

REHABILITACE
A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

TRANSFUZE
A HEMATOLOGIE dnes

Časopis se zabývá celou
oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální
medicíny, myoskeletální
(manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie,
ale i ortotiky a protetiky
i všech disciplín, které
s rehabilitací přímo či
nepřímo souvisejí. Časopis
přináší jak původní práce,
tak práce z terénní praxe,
metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky.
Výrazná je složka zaměřená
na postgraduální
vzdělávání.

Časopis obsahuje původní
práce a kazuistiky
s problematikou transfuzního lékařství a hematologie
s možností publikování
styčných témat z jiných
medicínských oborů. Svou
postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky
i středoškolsky vzdělané
čtenáře. Časopis zahrnuje
informace o novinkách
ze zahraniční literatury,
zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou
diskusi na aktuální témata
týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství,
činnosti obou odborných
společností a dalších.
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*Transfuze
1/2 na výšku 103 × 270 mm
1/4 na výšku 103 × 135 mm

1/1
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Rozměry na zrcadlo (na spad).
K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez.
(210 × 270 mm)

(210 × 135 mm)

(210 × 90 mm)

PERSONÁLNÍ INZERCE

1/4
1/4
1/2
1/4

PROVEDENÍ:
obálka křída lesk
250 g + lamino mat
vnitřek 100 g
KL
vazba V1

DISTRIBUCE:
předplatitelům,
odborné akce

(105 × 270 mm)*

(110 × 135 mm)*

ČASOPIS

1/16
(210 × 67 mm)

nestandardní formáty
vkládání, vlepování
reprint 			
přebalová páska 		

1/8

1/16 78 × 24 mm
1/8 78 × 52 mm
1/4 (78 × 108 mm)

CENY INZERCE
2. obálka 1/1 u obsahu

dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace

Ceny jsou bez DPH.
CENY PERSONÁLNÍ
INZERCE

4. obálka

3. obálka

1/1

1/2

1/3

1/4

Acta Chirurgiae Plasticae

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

1/16

2000 Kč

1/8

4000 Kč

1/4

Anesteziologie a intenzivní medicína

58 500 Kč

49 500 Kč

54 000 Kč

52 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

1500 Kč

3000 Kč

6000 Kč

Česká gynekologie

58 500 Kč

49 500 Kč

54 000 Kč

52 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

1500 Kč

3000 Kč

6000 Kč

Česko-slovenská pediatrie

58 500 Kč

49 500 Kč

54 000 Kč

52 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

1500 Kč

3000 Kč

6000 Kč

Česká revmatologie

58 500 Kč

49 500 Kč

54 000 Kč

52 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

1500 Kč

3000 Kč

6000 Kč

Česká stomatologie a prak. zubní lékařství

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Epidemiologie, mikrobioiogie, imunologie

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Geriatrie a gerontologie

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Otorinolaryngologie a foniatrie

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Pracovní lékařství

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Praktický lékař

84 500 Kč

71 500 Kč

78 000 Kč

75 000 Kč

65 000 Kč

43 000 Kč

29 000 Kč

22 000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

8000 Kč

Rehabilitace a fyzikální lékařství

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Revizní a posudkové lékařství

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

Transfuze a hematologie dnes

39 000 Kč

33 000 Kč

36 000 Kč

35 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

13 500 Kč

10 000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

4000 Kč
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KNIHY MEDICAL SERVICES
Nakladatelství zdravotnické literatury poskytuje
kompletní nakladatelské služby od návrhu přes zpracování až po distribuci.
Knihy z naší lékařské i pacientské edice připravujeme ve spolupráci s předními českými i zahraničními
odborníky, jejichž participace zaručuje vysokou odbornou a vzdělávací úroveň našich publikací.
Knihy z divize Medical Services jsou členěny do čtyř edic podle cílení publikace – určené lékařům,
sestrám, pacientům, široké veřejnosti. Ročně vydáme více než 30 knih.

EDICE

INZERTNÍ FORMÁTY
4. strana obálky
3. strana obálky
2. strana obálky
přední strana přední předsádky
zadní strana přední předsádky
přední strana zadní předsádky
zadní strana zadní předsádky
strana u obsahu 1
strana u obsahu 2
strana v textu
záložka do knihy 1
záložka do knihy 2

EDICE

Knihy pravidelně
dostávají prestižní
odborná
ocenění

Ročně vydáme
více než
30 knih

Technická specifikace i ceník inzerce se u jednotlivých titulů liší, a proto zde nejsou uvedeny.
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SPECIÁLNÍ TISKOVÉ PROJEKTY
Realizujeme tvorbu tiskovin všech možných typů, rozměrů a účelů.

•
•
•
•
•
•

Letáky, plakáty, kalendáře, sborníky
Pacientské tiskoviny
Klientské časopisy
Kongresové zpravodajství
Reprinty uveřejněných článků
Reklamní předměty atd.

Součástí naší nabídky je také:
direct marketing,
elektronické vzdělávání,
publikování obsahu formou moderních médií
(tablety, Apple iPad, Amazon Kindle),
launch produkty.

KLIENTSKÉ TISKOVINY

Zakázkové
reprinty

ZAKÁZKOVÉ REPRINTY

12/2016

REPRINT
vyšlo: 19. 12. 2016

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ

Kongresové
zpravodajství

TRANSFUZE
A HEMATOLOGIE
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně

ČASOPIS SPOLEČNOSTI
PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ŘÍJEN 2016

3/22

Perniciózní anémie

Inventuře resortu se nebráním (str. 6)

INDEXED IN EMBASE/Excerpta Medica

Excerpováno v BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA
Indexováno a excerpováno v databázi SCOPUS
EBSCO-Academic Search Complete
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum a vývoj ČR.

ISSN 1213-5763 (Print)
ISSN 1805-4587 (On-line)
MK ČR E 7391
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ODBORNÉ AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ NA KLÍČ
Poskytujeme kompletní organizaci jakékoli lékařské vzdělávací akce,
a to od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci.
Organizujeme:

•
•
•
•
•

Kongresy
Konference
Sympozia
Semináře a školení
Křty odborných knih

Zajistíme:

Kongresy,
konference,
semináře

•
•
•
•

Návrh a realizaci odborné vzdělávací akce dle požadavků klienta

•
•

Akreditaci a záštity odborných společností

•

Vypracování podrobného rozpočtu
Komplexní služby od oslovení a kontaktování účastníků, spíkrů,
vystavovatelů, sponzorů po mailing a registraci cílové skupiny účastníků
Registrační servis v průběhu celé akce, ubytování,
společenský a doprovodný program
Obecnou i úzce zacílenou mediální propagaci akce

Proč spolupracovat s námi?

•
•
•
•

Mediální
propagace
akcí

Vytipování vhodné lokality a prostoru

•

Jsme největší vydavatelství zdravotnických titulů v České
republice. Prostřednictvím našich časopisů, knih a kongresů
oslovujeme všechny lékaře v České republice.
Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti zdravotnictví.
Nabízíme nejefektivnější a cenově příznivé oslovení cílové skupiny
lékařů formou profesionálně sestavené akce a cílené inzerce.
Poskytujeme ucelené lékařské postgraduální vzdělávání
prostřednictvím tištěných médií (časopisy, knihy, publikace),
elektronickou (e-learning, internet) a interaktivní
(kongresy, konference, sympozia) formou.
Eventy organizujeme v České republice a Slovenské republice.

Zajišťujeme profesionální a komplexní servis v oblasti vzdělávacích
a odborných akcí pro klienty z řad farmaceutických firem, odborných společností a lékařů.
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SESTRA ROKU

ODBORNÉ AKCE PROBÍHAJÍ
POD ZÁŠTITAMI:

Soutěž Sestra roku probíhá již sedmnáctým rokem
a za tuto dobu se stala nejvýznamnějším oceněním tohoto
druhu v ČR. Akce je koncipovaná jako poděkování sestrám
a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za
jejich mimořádnou a nelehkou práci.
Záštitu nad oceněním každoročně přebírá
Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a primátorka hlavního města Prahy. Odborným garantem je Česká asociace
sester. Na galavečer, který je tou nejlepší příležitostí k setkávání, bude pozváno 1000 hostů. Přijdou především osobnosti
lékařských i nelékařských profesí, významní lékaři všech
oborů a zástupci státní správy (Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Předpokládána je
účast primátora a dalších významných osobností
zdravotnictví.

www.sestraroku.cz

PLES SESTER

PRAŽSKÝ SEXUOLOGICKO-ANDROLOGICKÝ MEZINÁRODNÍ
KONGRES
Třetí ročník dvoudenního kongresu pořádá Mladá fronta
a. s. a Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze. Odborného setkání se vedle českých specialistů v oboru (například
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,
doc. PhDr. Dr. Phil. Laura Janáčková, CSc.) zúčastní také řada
zahraničních sexuologů a andrologů. Záštitu nad akcí převzala
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Česká lékařská komora
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Akce je ohodnocena
dvanácti kredity v rámci celoživotního vzdělávání České lékařské
komory.

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY
Tradiční dvoudenní konferenci pořádá ČKS od roku 2016 ve spolupráci s Mladou frontou a. s. Odborný program kongresu přináší
aktuální témata z oblasti prevence, diagnostiky, léčby
a výzkumu kardiovaskulárních chorob. Tradicí se staly bloky
„Otázky ke kardiologické atestaci“.
Očekávaná účast je každoročně asi 400 odborníků.

Jediný oficiální ples České asociace sester od roku 2016 organizuje divize Medical Services Mladé fronty a. s. Galavečer je
vyjádřením poděkování a uznání všem zdravotníkům nelékařských profesí za jejich náročnou a obětavou práci. Akce probíhá
pod záštitou primátora hlavního města Prahy v paláci Žofín.
Pozvání k účasti na této prestižní společenské události přijala
řada významných osobností českého zdravotnictví a politického
i společenského života. Večerem provází moderátor Petr Rychlý.

www.plesprosestry.cz

41

DIVIZE
Medical Services
www.kongres-medical.cz

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
ODBORNÁ KONFERENCE
ZDRAVOTNICTVÍ 2019

ZDRAVOTNICTVÍ
2019

ŠKOLSTVÍ 2018

V České republice unikátní konference na stále aktuální
témata: stav českého zdravotnictví, výhled na příští období,
vize, záměry, očekávané změny. Setkání zástupců státu, poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven, zákonodárců, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, akademiků
a dalších odborníků se koná pravidelně v listopadu pod
záštitou předsedy vlády ČR. Konferenci se společenským
večerem, jehož součástí je vyhlášení ceny Manažer ve zdravotnictví, pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Mladou frontou a. s. Očekávaná účast je 400 až 500 osob.

ODBORNÁ KONFERENCE ŠKOLSTVÍ 2018
Konferenci pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR
ve spolupráci s Mladou frontou a. s. Konferenci každoročně
zaštiťuje předseda vlády ČR. Každoročně se také snažíme
zajistit účast ministra školství, mládeže a tělovýchovy
a případně též jeho náměstků. Na konferenci jsou řešena palčivá
témata inkriminované oblasti, jako je např. reforma financování
školství, příležitosti nového programového období, odměňování
pedagogických a nepedagogických pracovníků či legislativní
a systémové změny.

ODBORNÁ KONFERENCE KULTURA 2018

CÍLE KONFERENCE:
• Představit odborné veřejnosti podmínky a rámce
poskytování zdravotní péče v roce 2019
• Představit aktuální problémy v jednotlivých oblastech
• Vytvořit komunikační platformu pro MZ ČR,
poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny
• Diskutovat o odborných tématech v samostatných
sekcích

Cílem konference je diskutovat aktuální témata v oblasti kultury,
tj. situace v jednotlivých odvětvích kultury, výhled na další období,
vize, záměry, očekávané změny a rizika. Konference se zúčastní
zástupci státu, jednotlivých odvětví kultury, odborníci a politici
a každoročně ji zaštiťuje předseda vlády ČR. Konferenci pořádá Unie
zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Mladou frontou a. s.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• Management poskytovatelů zdravotních a zdravotně-sociálních služeb
• Zástupci asociací, odborných společností,
profesních komor
• Zástupci státu, krajů, měst a obcí
• Zástupci sociálních partnerů
• Média

Cílem konference je diskutovat aktuální témata v oblasti ekologie,
tj. aktuální stav životního prostředí, výhled na další období, vize,
záměry, očekávané změny a rizika. Konference se zúčastní zástupci státu, odborníci a politici. Konferenci pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Mladou frontou a. s.

ODBORNÁ KONFERENCE EKOLOGIE 2018

EKOLOGIE 2018
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Divize Motor Media vydává specializované tituly se zaměřením na muže. Až na jedinou výjimku se jedná o licenční tituly, kde kvalitní zahraniční obsah a témata v Česku jen obtížně realizovatelná rozšiřují
zajímavá tuzemská témata. Všechny tituly si zakládají na kvalitě obsahu, grafiky, fotografií i papíru
a vždy jde o tituly zaměřené na čtenáře i inzerenta. Tituly Motor Media mají na českém trhu většinou
dlouholetou tradici a postupně se staly vedoucími tituly ve svých segmentech. Tituly a nové projekty
jsme vždy volili a volíme tak, aby se vzájemně doplňovaly a pomáhaly si. Aktuálně vydává Motor Media tituly v segmentech automobily, historická vozidla, motocykly, užitková vozidla, autobusy, hobby,
cyklistika, outdoor, hokej a military.

Tradice
+
Profesionalita

Kvalita
+
Partnerství
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AUTO MOTOR A SPORT

Nezávislý

Dlouhodobě nejčtenější motoristický měsíčník
a magazín pro náročnější motoristy vyznačující
se vysokou kvalitou. Prémiový magazín auto motor a sport se na českém trhu prodává již
22 let a stále zastává roli kompetentního rádce
při výběru nového automobilu. Mezi pravidelné
rubriky patří testování osobních vozidel, jež tvoří
redakční jádro časopisu. S předstihem informuje
o automobilových novinkách, obsahuje užitečné
servisní články týkající se osobních automobilů či
motorismu obecně. Ve skladbě časopisu zaujímají
místo rovněž rubriky jako cestopisy, reportáže
z automobilových akcí či detaily o finančních
službách. Součástí každého vydání je také příloha
Extra, která se věnuje vždy jednomu konkrétnímu tématu a na jejímž vzniku se podílejí odborní
partneři. Velmi významným projektem, který je
s titulem auto motor a sport spojen, je unikátní čtenářská anketa BEST CARS, která probíhá
současně v dalších evropských zemích a navazuje na dlouholetou tradici ankety renomovaného
německého motoristického časopisu auto motor
und sport.

Kritický
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CENY INZERCE

215+212×280 mm

215 × 280 mm

430 × 280 mm

V-gate obálka
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
Junior page
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

350 000 Kč
200 000 Kč
160 000 Kč
230 000 Kč
250 000 Kč
150 000 Kč
130 000 Kč
90 000 Kč
90 000 Kč
65 000 Kč
65 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč

HARMONOGRAM

100 × 280 mm

215 × 135 mm

66 × 280 mm

215 × 90 mm

Periodicita:
měsíčník
Rozsah:
112 + 4 stran
Náklad:
17 000 ks
50 × 280 mm

PROVEDENÍ:
obálka
200 g KL, UV lak
vnitřek
60 g
vazba V2

215 × 65 mm

100 × 135 mm

číslo vydání
2/2018
3/2018 – Financování
4/2018
5/2018 – Příprava vozu
na jaro a letní pneu
6/2018
7/2018 – Autem
na dovolenou
8/2018
9/2018
10/2018 – Příprava vozu
na zimu a zimní pneu
11/2018
12/2018 – Vánoce
1/2019 – Autem na hory

uzávěrka inzerce
10. 1. 2018
7. 2. 2018
7. 3. 2018
11. 4. 2018

datum vydání
23. 1. 2018
20. 2. 2018
20. 3. 2018
24. 4. 2018

9. 5. 2018
6. 6. 2018

22. 5. 2018
19. 6. 2018

2. 7. 2018
15. 8. 2018
12. 9. 2018

17. 7. 2018
28. 8. 2018
25. 9. 2018

10. 10. 2018
7. 11. 2018
5. 12. 2018

23. 10. 2018
20. 11. 2018
18. 12. 2018

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks; bez
určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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AUTO MOTOR A SPORT CLASSIC
Auto motor a sport Classic je exkluzivní magazín
určený všem fanouškům motoristické historie
i nedávné minulosti. Vychází pod hlavičkou časopisu auto motor a sport a je zaměřený na segment
oldtimerů a youngtimerů, který je v Evropě stále
populárnější. Ve své obsahové skladbě využívá
licenci německého časopisu Motor Klassik, ale
větší část časopisu tvoří česká lokální témata,
těžící z bohaté tuzemské historie vývoje a výroby
automobilů a automobilového sportu. Díky tomu
se jedná o publikaci na českém trhu ojedinělou co
do kvality obsahu, fotografií, zpracování i tisku. Auto motor a sport Classic je magazín, jenž
pojednává o automobilové historii, ale zároveň
oslovuje současné motoristy. Na své si přijdou
nejen skuteční automobiloví nadšenci, ale i laická
veřejnost.

Legendy
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CENY INZERCE
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

230 × 285 mm

460 × 285 mm

180 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
240 000 Kč
140 000 Kč
75 000 Kč
75 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč

RUBRIKA „MARKET“

108 × 285 mm

230 × 136 mm

76 × 285 mm

230 × 98 mm

Periodicita:
dvouměsíčník
Rozsah:
100 + 4 stran
Náklad:
30 000 ks

190×238
92×238
190×116
44×238
190×58
92×116
22×238
190×27

120 000 Kč
70 000 Kč
70 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

HARMONOGRAM

53 × 285 mm

PROVEDENÍ:
obálka
150 g KL, tiskový lak
vnitřek
65 g
vazba V2

1/1
1/2a
1/2b
1/4a
1/4b
1/4c
1/8 výška prostorová
1/8 šířka prostorová

230 × 82 mm

108 × 134 mm

číslo vydání
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018

uzávěrka inzerce
9. 2.
28. 3.
8. 6.
3. 8.
27. 9.
23. 11.

datum vydání
22. 2.
12. 4.
21. 6.
16. 8.
11. 10.
6. 12.

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks; bez
určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.

47

DIVIZE
Motor Media

MOTOCYKL

Ucelené
informace

Dlouhodobě nejprodávanější a nejčtenější měsíčník s motocyklovou tematikou na tuzemském
trhu. Na rozdíl od konkurenčních titulů má jako
jediný pravidelně ověřován prodaný náklad.
Časopis MOTOCYKL přináší svým čtenářům již
dvacet pět let nezávislé, objektivní a ucelené
informace ze světa dvou kol. Ve svých pravidelných rubrikách se věnuje testům nejnovějších
i ojetých motocyklů, srovnávacím testům, podloženým nezávislými měřeními. Velký prostor je
věnován také dlouhodobým uživatelským testům
či u čtenářů velmi oblíbeným výukovým seriálům
jízdy na terénních a silničních strojích. Nechybějí zajímavé reportáže ze zákulisí motocyklového
sportu, rozhovory s jeho předními světovými
i domácími představiteli či nezávislé uživatelské
testy motocyklového příslušenství a pneumatik.

Nezávislé
testy
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CENY INZERCE

215 × 280 mm

430 × 280 mm

95 000 Kč
85 000 Kč
105 000 Kč
150 000 Kč
85 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč

II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

HARMONOGRAM
100 × 280 mm

215 × 135 mm

66 × 280 mm

215 × 90 mm

Periodicita:
10x ročně
Rozsah:
96 + 4 stran
Náklad:
11 500 ks
50 × 280 mm

PROVEDENÍ:
obálka
200 g KL, UV lak
vnitřek
75 g
vazba V2

215 × 65 mm

číslo vydání
1+2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7+8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
1+2/2019

uzávěrka inzerce
12. 1. 2018
23. 2. 2018
28. 3. 2018
26. 4. 2018
1. 6. 2018
13. 7. 2018
17. 8. 2018
20. 9. 2018
26. 10. 2018
29. 11. 2018
4. 1. 2019

datum vydání
25. 1. 2018
8. 3. 2018
12. 4. 2018
10. 5. 2018
14. 6. 2018
26. 7. 2018
30. 8. 2018
4. 10. 2018
8. 11. 2018
13. 12. 2018
17. 1. 2019

100 × 135 mm

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks;
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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AUTO 7
Spotřebitelsky orientovaný automobilový časopis
zasahující široké spektrum čtenářů patří dlouhodobě k prodejně nejrychleji rostoucím motoristickým titulům. Časopis AUTO7 se na českém
trhu profiluje jako vysoce kompetentní časopis,
který svou vysokou informační hodnotou pomáhá
čtenářům v orientaci na trhu automobilů, příslušenství i ostatních produktů či služeb. Časopis
má velmi moderní design, který vyhovuje současnému čtenáři, jenž nehledá u časopisu pouze
zábavu, ale je ve fázi výběru konkrétního produktu, který bude odpovídat jeho potřebám.

Rady

Zábava
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CENY INZERCE
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
Junior page
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c
1/8 standard

210 × 280 mm

420 × 280 mm

180 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
240 000 Kč
140 000 Kč
130 000 Kč
75 000 Kč
75 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč

HARMONOGRAM
105 × 280 mm

210 × 135 mm

70 × 280 mm

210 × 93 mm

Periodicita:
měsíčník
Rozsah:
96 + 4 stran
Náklad:
22 000 ks
52 × 280 mm

PROVEDENÍ:
obálka
115 g KL, tiskový lak
vnitřek
60 g
vazba V2

210 × 70 mm

105 × 135 mm

číslo vydání
2/2018 – Financování
3/2018
4/2018
5/2018 – Příprava vozu
na jaro a letní pneu
6/2018
7/2018 – Autem
na dovolenou
8/2018
9/2018 – Příprava vozu
na zimu a zimní pneu
10/2018
11/2018
12/2018 – Vánoce
1/2019 – Autem na hory

uzávěrka inzerce
17. 1. 2018
14. 2. 2018
14. 3. 2018
18. 4. 2018

datum vydání
30. 1. 2018
27. 2. 2018
27. 3. 2018
2. 5. 2018
29. 5. 2018
26. 6. 2018

16. 5. 2018
13. 6. 2018

31. 7. 2018
4. 9. 2018

18. 7. 2018
22. 8. 2018

2. 10. 2018
30. 10. 2018
27. 11. 2018
28. 12. 2018

19. 9. 2018
17. 10. 2018
14. 11. 2018
12. 12. 2018

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks;
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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LASTAUTO OMNIBUS
Měsíčník lastauto omnibus je česko-slovenskou
verzí prestižního evropského časopisu stejného
názvu. Magazín je určen českým a slovenským
odborníkům a managementu z oboru silniční
dopravy, státní správy, ale i středním firmám
a živnostníkům provozujícím v rámci své profese přepravu a dopravu nákladů a osob. Mezi
pravidelné rubriky patří testy osobních vozidel,
užitkových vozidel, autobusů a související techniky; detaily o finančních službách, informace
o aktuální nabídce na českém a evropském trhu,
ale také informace o technických novinkách,
zajímavostech, ekologických projektech. Nedílnou součástí jsou také témata vývoje bezpečnosti
automobilové techniky, trendy v silniční dopravě,
technice a změny v legislativě v rámci ČR, SR
i zbytku Evropy.

Trendy

Technika
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CENY INZERCE
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
Junior page
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

210 × 297 mm

420 × 297 mm

90 000 Kč
85 000 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

HARMONOGRAM

103 × 297 mm

210 × 144 mm

68 × 297 mm

210 × 95 mm

Periodicita:
11x ročně
Rozsah:
52 + 4 stran
Náklad:
20 000 ks
52 × 297 mm

PROVEDENÍ:
obálka
150 g KL, disp. lak
vnitřek
80 g
vazba V1

210 × 74 mm

číslo vydání
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12+1/2019

uzávěrka inzerce
18. 1. 2018
15. 2. 2018
22. 3. 2018
19. 4 2018
24. 5. 2018
21. 6. 2018
19. 7. 2018
23. 8. 2018
20. 9. 2018
18. 10. 2018
15. 11. 2018

datum vydání
1. 2. 2018
1. 3. 2018
5. 4. 2018
3. 5. 2018
7. 6. 2018
9. 7. 2018
2. 8. 2018
6. 9. 2018
4. 10. 2018
1. 11. 2018
29. 11. 2018

105 × 148 mm

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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UDĚLEJ SI SÁM

Bydlení

Časopis Udělej si sám těží ze zázemí největší
evropské rodiny Do-it-yourself časopisů a přináší nejen návody a postupy ke konkrétním
projektům, ale také obecné vzdělávací informace. Kutilové jsou zvídaví, touží poznávat novou
techniku a pracovní postupy, které jim pomohou
při realizaci jejich plánů. Prostřednictvím stránek časopisu Udělej si sám tak získají přehled
o různých oborech, což jim umožní používat ty
nejvhodnější prostředky pro všechny své práce.
Moderní zpracování časopisu odráží nejen
grafické trendy, ale klade důraz také na vysokou
vizuální atraktivitu.

Dílna

Zahrada
54

DIVIZE
Motor Media
CENY INZERCE
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
Junior page
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

210 × 280 mm

420 × 280 mm

90 000 Kč
85 000 Kč
95 000 Kč
40 000 Kč
85 000 Kč
75 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

HARMONOGRAM

105 × 280 mm

210 × 135 mm

70 × 280 mm

210 × 93 mm

Periodicita:
6x ročně
Rozsah:
64 + 4 stran
Náklad:
20 000 ks

uzávěrka inzerce
5. 2. 2018
29. 3. 2018
28. 5. 2018
30. 7. 2018
1. 10. 2018
26. 11. 2018

datum vydání
20. 2. 2018
17. 4. 2018
12. 6. 2018
14. 8. 2018
16. 10. 2018
11. 12. 2018

HARMONOGRAM - USS BOOKAZÍN

52 × 280 mm

PROVEDENÍ:
obálka
150 g KL, tiskový lak
vnitřek
60 g
vazba V1

číslo vydání
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018

210 × 70 mm

105 × 135 mm

číslo vydání
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018

uzávěrka inzerce
6. 3. 2018
12. 6. 2018
4. 9. 2018
4. 12. 2018

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks;
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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datum vydání
21. 3. 2018
27. 6. 2018
19. 9. 2018
19. 12. 2018

DIVIZE
Motor Media

KOMETA
Kometa noviny patří mezi publikace s hokejovým
zaměřením a mapují aktuální dění v rámci hokejového klubu Kometa Brno.
Jeho fanouškům přinášejí nejnovější klubové
zajímavosti, statistiky, rozbory hokejových zápasů
a další. Kometa noviny si lze snadno zakoupit
samostatně v trafikách po celé jižní Moravě
a v dalších krajských městech a také přímo na
stadionu při všech domácích zápasech.

Sportovní
informátor
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CENY INZERCE
1/1
1/2a
1/2b
1/4c

Periodicita:
9x ročně
Rozsah:
16 stran
Náklad:
42 000 ks

PROVEDENÍ:
papír 45 g

267 × 384,5 mm

131 × 384,5 mm

267 × 189,5 mm

131 × 189,5 mm

100 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
30 000 Kč

HARMONOGRAM
uzávěrka inzerce
číslo vydání
23. 1. 2018
č. 39 (únor 2018)
20. 2. 2018
č. 40 (březen 2018)
20. 3. 2018
č. 41 (duben 2018)
17. 4. 2018
č. 42 (květen 2018)
31. 7. 2018
č. 43 (srpen 2018)
28. 8. 2018
č. 44 (září 2018)
24. 9. 2018
č. 45 (říjen 2018)
20. 11. 2018
č. 46 (prosinec 2018)
11. 12. 2018
č. 47 (leden 2018)

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks;
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.

57

datum vydání
2. 2. 2018
2. 3. 2018
3. 4. 2018
27. 4. 2018
10. 8. 2018
7. 9. 2018
5. 10. 2018
30. 11. 2018
21. 12. 2018
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BIKE + PELOTON
Časopis BIKE-Peloton stále více upevňuje svou vedoucí
pozici na českém cyklotrhu. Rostoucí prodejní výsledky
potvrzují jeho popularitu mezi českými bikery. Magazín
v každém čísle představuje aktuální technické novinky
(i s využitím licencí na bezkonkurenční německé testy
prestižního časopisu Mountain Bike DE), sportovní zajímavosti nejen o horských, ale i silničních a částečně
i trialových kolech. Kromě detailního testování nejnovějších cykloproduktů, nabízí každé číslo zajímavé cestopisy,
rozhovory s uznávanými osobnostmi, exkluzivní reportáže
či vícestrannou přílohu se speciálním zaměřením. Navazuje částečně na tradici prvního porevolučního cykločasopisu Peloton.

OUTDOOR

Zážitky

Magazín OUTDOOR je mezi čtenáři široce rozmáchlým
rádcem ve světě sportu v přírodě či pomocníkem při nákupu kvalitního sportovního zboží pro venkovní aktivity.
Je oblíbený mezi aktivními lidmi, kteří vyznávají cestovatelský styl, milují pohyb a překonávání osobních výzev.
V každém vydání informuje o novinkách v materiálech
a technologické kvalitě, od oblečení až k jídlu, pití a doplňkům. Věnuje se širokému spektru sportovních aktivit v přírodě, cestování, zajímavým osobnostem a jejich příběhům,
přináší původní exkluzivní reportáže z celého světa.
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CENY INZERCE
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
Junior page
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

215 × 280 mm

430 × 280 mm

130 000 Kč
110 000 Kč
150 000 Kč
160 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

HARMONOGRAM
100 × 280 mm

215 × 135 mm

66 × 280 mm

215 × 90 mm

Periodicita:
9x ročně
Rozsah:
96 + 4 stran
Náklad:
18 000 ks
50 × 280 mm

PROVEDENÍ:
obálka
150 g KL, UV lak
vnitřek
60 g
vazba V2

215 × 65 mm

číslo vydání
Bike 1/2018
Bike 2/2018
Outdoor 1 jaro
Bike 3/2018
Outdoor 2 léto
Bike 4/2018
Bike 5/2018
Outdoor 3 zima
Bike 6/2018

uzávěrka inzerce
29. 1. 2018
12. 3. 2018
23. 4. 2018
21. 5. 2018
9. 7. 2018
20. 8. 2018
1. 10. 2018
5. 11. 2018
10. 12. 2018

100 × 135 mm

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks;
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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datum vydání
13. 2. 2018
27. 3. 2018
9. 5. 2018
5. 6. 2018
24. 7. 2018
4. 9. 2018
16. 10. 2018
20. 11. 2018
2. 1 2019
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HISTORIA BELLICA

Historie

HISTORIA BELLICA je nový vojenskohistorický magazín,
který na svých stránkách periodicky nebo ve speciálních vydáních obsahuje v moderním stylu články historiků, specializovaných publicistů nebo pamětníků
o válečné historii a diplomacii, jejích osobnostech
o válečném umění a bojové technice. Jádrem konceptu
je detailní, historicky přesné a ideologicky nezatížené
zastoupení zaměřené na 19. a 20. století ve spolupráci s renomovaným německým časopisem Clausewitz
Magazin.
Časopis odráží současný stav vědeckých pohledů
na tato témata a zprostředkovává je odborné i široké
veřejnosti. Grafická úroveň časopisu, články, nákresy
a vzácné fotografie, často v oboustranném velkém formátu, zvyšují hodnotu přinášených materiálů. HISTORIA
BELLICA představuje vojenskou techniku, letadla a válečné lodě v jejich historickém kontextu. Články také
podrobně popisují zbrojní a opevňovací systémy.
Informace o aktuálních událostech a vojenskohistorických souvislostech pomáhají čtenáři, aby cíleně
sledoval své zájmy. HISTORIA BELLICA je pro zájemce
o vojenskou historii nepostradatelný.

Vojenství
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CENY INZERCE
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
2/1
1/1
Junior page
1/2a
1/2b
1/3a
1/3b
1/4a
1/4b
1/4c

210 × 280 mm

420 × 280 mm

90 000 Kč
85 000 Kč
95 000 Kč
140 000 Kč
85 000 Kč
75 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

HARMONOGRAM

Periodicita:
6x ročně
+ 6x ročně speciál

105 × 280 mm

210 × 135 mm

70 × 280 mm

210 × 93 mm

Rozsah:
64 + 4 standardní číslo
96 + 4 speciál
Náklad:
20 000 ks
52 × 280 mm

210 × 70 mm

105 × 135 mm

číslo vydání
uzávěrka inzerce datum vydání
1/18 HB speciál – Barbarossa
24. 1. 2018
8. 2. 2018
1/18 HB
21. 2. 2018
8. 3. 2018
2/18 HB speciál – 30ti letá válka
21. 3. 2018
5. 4. 2018
2/18 HB
18. 4. 2018
3. 5. 2018
3/18 HB speciál – Den D 1944
23. 5. 2018
7. 6. 2018
3/18 HB
20. 6. 2018
4. 7. 2018
4/18 HB speciál – SS
18. 7. 2018
2. 8. 2018
4/18 HB
22. 8. 2018
6. 9. 2018
5/18 HB speciál – Mnichov
19. 9. 2018
4. 10. 2018
5/18 HB
24. 10. 2018
8. 11. 2018
6/18 HB speciál – Vznik Československa 21. 11. 2018
6. 12. 2018
6/HB
12. 12. 2018
3. 1. 2019

PROVEDENÍ:
obálka
250 g KL, a) lamino lesk
nebo b) UV lak
vnitřek
115 g KL
vazba V2

INZERCE V 1. TŘETINĚ: příplatek 10 %; INZERCE NA URČENÉ POZICI:
příplatek 20 %; VKLÁDANÁ INZERCE: s určením pozice: 4,50 Kč/ks;
bez určení pozice: 3,50 Kč/ks
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
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KNIHY Z MF
www.kniha.cz

73 let

Divize Knihy vydavatelství Mladá fronta je v současné době nejstarším kontinuálně fungujícím
vydavatelem knih v České republice. Na knižním trhu působíme od roku 1945.

U odborníků patříme mezi respektované značky
a mezi čtenáři jsme oblíbení díky vhodné volbě
zajímavých titulů. Věnujeme pozornost zejména
překladové beletrii, která tvoří asi třetinu knižních titulů,
populárně-naučné literatuře, literatuře faktu a knihám
pro děti a mládež. Vydáváme však i literaturu z oblasti
sci-fi a fantasy, cestopisy a historické romány nebo
obrazové publikace encyklopedického charakteru.
Na trh ročně uvedeme kolem 200 nových knih.
Knižní tituly najdete nejen v tradičních knižních
edicích, ale i v dalších zajímavých mimoedičních
projektech. Stálé oblibě se těší tituly domácích
i zahraničních autorů, z nichž se mnozí dočkali
prestižních ocenění. Informace o novinkách
i skladové produkci naleznete na stránkách
internetového knihkupectví.

na trhu

až 200

nových titulů
ročně
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DIVIZE KNIHY S VÍCE NEŽ SEDMDESÁTILETOU TRADICÍ
www.kniha.cz

Mladá fronta je v současné době nejdéle nepřetržitě působícím
vydavatelstvím v České republice, jehož divize Knihy
nabízí čtení pro celou rodinu:

•
•
•
•
•
•

knihy pro děti a mládež
beletrii
populárně-naučnou literaturu
knihy pro ženy
detektivky
obrazové encyklopedie

V roce 2018 nabízíme ve více
než 200 nových knižních
titulech možnost inzerce
na volných stránkách, možnost
dotisku dodatečných stránek
a uvedení loga zákazníka
na titulu při nákladu vyšším
než 500 výtisků nebo odkoupení
části nákladu s výrazným
rabatem podle profesního
zaměření klienta.
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www.kniha.cz

Internetové
knihkupectví
Kniha.cz

Na přání zákazníka připravíme
a zajistíme kompletní nakladatelský
servis při vydání speciálních
publikací.
Při přípravě a výrobě neperiodických
publikací nabízíme spolupráci
s předními českými spisovateli,
kreslíři a grafiky.
Internetové knihkupectví Mladé
fronty Kniha.cz nabízí kompletní
sortiment knižního trhu ČR s více
než 60 tisíci knih všech žánrů
k osobnímu odběru na více než
500 výdejních místech.
Rádi zde umístíme vaši inzerci.

500

výdejních míst

více než

60 000
knih
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ONLINE
Přinášíme portfolio online projektů, provozujeme 19 webů.
Ceníky inzerce a technické specifikace získáte na www.mf.cz.

euro.cz

cnews.cz

zdravi.euro.cz

mujsoubor.cz

stahnu.cz

autobible.cz

edna.cz

finance.cz

profit.cz

videacesky.cz

HPD.cz

kniha.cz

nasvah.cz

Kompletní
servis
raketka.cz

Profesionální
zpracování

excalibur.cz

flek.cz

cochces.cz
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EURO.CZ
www.euro.cz

5 476 141
PV

Nový zpravodajský web týdeníku Euro. Denně přináší zhruba 25 zpráv
z celého světa se zaměřením na byznys.
Stejně jako tištěné vydání týdeníku Euro
si web zakládá na hlubším vhledu do
událostí, které ostatní média zachycují
jen velmi zběžně. Neupouští však ani
od rychlého aktuálního zpravodajství,
doplněného videoreportážemi či bohatými fotogaleriemi. Jednotlivé události
komentují osobnosti týdeníku Euro,
jakými jsou například ekonom Miroslav
Zámečník či zřejmě nejzkušenější byznysový novinář v Česku Pavel Páral.
S nimi a s dalšími členy redakce se můžete setkat v diskusních pořadech Euro
TV, kam si zvou zajímavé osobnosti
nejen z byznysu, ale i z politiky.

1 289 923
RU
Zdroj dat: Netmonitor 10/2017
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EURO24
Internetové zpravodajství týdeníku Euro

www.euro24.cz

Informační služba Euro24 je denní, nezávislé a komplexní elektronické zpravodajství převážně ze světa
českého byznysu, ekonomiky a politiky.
Pilířem služby je jednostránkové vlastní zpravodajství a analytický přehled nových informací zveřejněných v tisku. Euro24 rozesíláme v PDF formátu na
osobní e-mailovou adresu uživatele a zároveň je pod
jeho jménem a heslem také k dispozici na webových
stránkách týdeníku Euro.
• komplexní monitoring tisku – úspora času
• zprávy jsou pečlivě vybírány profesionálním
týmem redaktorů týdeníku Euro
• součástí zpráv je vlastní zpravodajství redakce
vydavatelství
• informace jsou objektivní, přesné a doručené včas
do „vlastních rukou“
• jedno předplatné pro celou firmu
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ekonomické
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čtvrtek 21. dubna 2016

kurz (Kč) / index
EUR

27,02

USD

23,74

GBP

z Čechy z panamského seznamu už prověřují analytici z financí

34,15

PX-TR

1421,43

z Lékařské odbory chystají protest, při němž nepřekročí přesčasy

Dax 30

10 421,29

z Zaměstnanci ve Škodě Auto si rekordně polepší

Dow Jones

18 096,27

z Zeman vyhlásil volby, ale hned narazil
z Česko není mezi šampiony svobody médií, kleslo na 21. místo

ekonomika

ČEZ

431,20

Erste Group Bank

687,50

O2 C.R.

240,00

politika

Na seznamu lidí, který unikl z panam-

z Fincentrum Hypoindex: Průměrná úroková sazba

Prezident Miloš Zeman oznámil

ské právní firmy Mossack Fonseca, pracu-

hypoték v Česku v březnu dále propadla na historic-

rozhodl vypsat krajské volby a v

je Finanční analytický útvar MF. Jedná se

ké minimum 1,97 %. V únoru činila 2,02 %. [HN/14]

třetiny Senátu na 14. a 15. října.

o zhruba 200 jmen, která jsou v kauze Panama Pa-

vnitra Milan Chovanec (ČSSD) vzápětí up

pers spojená s Českem. „Cifršpióni“ ale zatím nemají

že takový termín je v rozporu se zákonem

přístup k samotným dokumentům z databáze. [P/1,3]

sledky voleb by mohly být prohlášeny za

z Lékařské odbory chystají na září či říjen protest-

né. Experti z MV uvedli, že krajské volby

ní akci, kterou chtějí upozornit na nedostatek léka-

měly konat do 4 let od předchozích, tedy

řů a podmínky v nemocnicích. Po celý měsíc chtě-

ději 7. a 8. října. Zeman pak označil své ro

jí přesně dodržovat domácí i evropské předpisy

z Středoevropští zbrojaři dotáhli 1. společný pro-

nutí za předběžné. Pokud je termín nezá

o přesčasech, stanovený počet hodin nepřekročí.

jekt. Pardubická Explosia, slovenská ZVS Dubnica

připraven ho o týden posunout. [LN/2]

Dohodl se na tom sněm Lékařského odborového

a polská Dezamet Nowa Deba vyvinuly moderní

z Šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku okouzlil

klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL). Řekl to

velkorážovou munici. Polská armáda ji vyzkou-

tický kandidát na amerického prezidenta

staronový předseda LOK Martin Engel (61). Podle

šela a objednala si za téměř 100 mil. Kč 1. várku

Sanders. ČSSD hodlá nasměrovat více dol

něj české zdravotnictví nyní funguje jen díky nad-

12 tis. ks střeliva pro nové samohybné houfnice

považuje za cestu, jak konkurovat ANO. [H

měrné přesčasové práci. LOK má 4200 členů. [P/8]

Krab. Polská zakázka může zbrojařům otevřít ces-

z Eurostat: Členské státy EU udělily loni

z MŠMT utratí v příštích 3 letech za reklamní

tu do dalších zemí NATO. [E15/2]

né stupně azylové ochrany 333 350 uprch

kampaň s důrazem na inkluzi 56 mil. Kč. [MFD/1,4]

z Provozovateli českých plynovodů, skupině

o 72 % více oproti roku 2014. Polovinu z

z Do PS přišel nový zákon o obecní policii a po-

Net4Gas, klesl loni čistý zisk o 10 % na 2,76 mld. Kč.

Syřané. Od roku 2008 byla udělena ochra

slanec za ANO Bronislav Schwarz se k němu chys-

Tržby naopak vzrostly o 12,5 % na 9,88 mld. Kč.

téměř 1,1 mil. žadatelů o azyl. [HN/6]

tá připojit výbušný paragraf. Chce úplně zaká-

Vlastníky Net4Gas jsou od roku 2013 kanadská spol.

zat městské policii měřit rychlost. [MFD/A1,2]

Borealis a německá pojišťovna Allianz, které firmu

společnost

z Trvale zhruba 350 mil. Kč by měl od letoška

koupily od energetické skupiny RWE. [HN/14]

každoročně rozdělovat českým filmařům Státní

z Jeden z nejzajímavějších pražských hotelů mění

Česko už podle nevládní organiza

fond kinematografie. Po dobách „bídy“, kdy měl

majitele. Česko-izraelská skupina Daramis Group

téři bez hranic nepatří mezi ideáln

například v roce 2005 k dispozici 58 mil. Kč, je to

se rozhodla prodat letenský Parkhotel, který před 6

suma, která je srovnatelná s podporou kinemato-

lety koupila od realitní firmy Sekyra Group a náklad-

prostředků. Za poslední rok si mezi 180 sle

grafie v okolních evropských státech. Stabilní zdro-

ně zrekonstruovala. Chystanou transakci potvrdilo

mi státy pohoršilo sestupem z 9. příčky na

je fondu umožní zákon o audiovizi, který je nyní

vedení Daramisu a David Nath ze spol. Cushman &

z Novým generálním sekretářem České

v PS v závěrečné fázi schvalování. [HN/4]

Wakefield, která má prodej hotelu na starosti. [E15/6]

z Odbory ve Škodě Auto vyjednaly rekordní růst

z Železniční dopravce RegioJet Radima Jančury

mezd, celkově při započítání různých složek prů-

plánuje od nového jízdního řádu, tedy od letošního

měrně o 11,2 % za 2 roky, mzdová dohoda byla

prosince, provozovat jeden pár vlaků mezi Prahou,

biskupů a reprezentuje v Česku katolicko

uzavřena do 31. března 2018, uvedl předseda od-

Brnem a Bratislavou. Zatím není zřejmé, v jaký čas

Ve funkci v říjnu vystřídá Tomáše Holub

kde vládne naprostá svoboda sdě
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ské konference byl zvolen generální viká

měřické diecéze Stanislav Přibyl. Stane t

vedení konference, která je sborem kato
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EURO NEWSLETTER

Newsletter

Denní výběr ze zpravodajství webu Euro.cz.
Cílová skupina: socioekonomická skupina AB.
Newsletter je pro odběratele zdarma,
objednat lze přímo na www.euro.cz.

Chcete každý den vědět to nejdůležitější,
co se objeví v seriózních médiích? Nemusíte kupovat všechny noviny a hledat na
webu. Dvě kliknutí ve vašem e-mailu a víte,
co potřebujete vědět! Informace, analýzy,
souvislosti od autorů respektovaného týdeníku Euro. Šetřete čas. Čtěte jen to podstatné. Spolehněte se na týdeník Euro.
Euro je s vámi každý den!

Pro odběratele
zdarma

Rychle, stručně,
jasně!
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www.euro.cz

EURO PRO MOBILY A TABLETY
Vydavatelství Mladá fronta už od prosince
2010 vydává časopisy ve speciálním multimediálním a interaktivním formátu pro tablety.
Tyto časopisy nejsou pouhým PDF obrazem,
ale jsou graficky upraveny pro dotykové
displeje. Obsah je interaktivní, čtenář ho
tedy může ovládat (například přepínat mezi
stručným a podrobným zobrazením informací), a multimediální (články jsou doplněny
například o videorecenzi). Nyní pro operační
systémy iOS a Android vychází týdeník Euro,
má samostatné aplikace, které jsou zdarma
ke stažení v App Store a Google Play.

6 804 stažení
aplikace
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www.euro.cz/tv

EURO TV
Nový multimediální online pořad týdeníku Euro s názvem Euro TV, jehož videozáznam bude vždy ke zhlédnutí na zpravodajském portálu euro.cz, má formu
moderované debaty, v níž dostávají prostor i otázky
čtenářů.
Tento formát je jedinečnou příležitostí, jak představit
čtenářům aktuální ekonomická témata či zajímavou
osobnost. Pořadem zprostředkujeme spojení byznysu
s atraktivní cílovou skupinou s vysokým podílem čtenářů z řad středního a vyššího managementu, odborníků státní správy a kvalifikovaných specialistů.
Nový diskusní pořad bude podpořen rozsáhlou marketingovou kampaní v titulech vydavatelství Mladá
fronta a na sociálních sítích.

Exkluzivní
rozhovory
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ZDRAVI.EURO.CZ
Odborný web sdružující veškeré B2B zdravotnické tituly vydavatelství Mladá fronta.

www.zdravi.euro.cz

Tento portál je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví.
Mnoho užitečných informací zde
nalezne i široká veřejnost, která
se zajímá o danou problematiku.
Odborné zaměření webu Zdravi.euro.cz
je dáno především rozsáhlým archivem
odborných textů a materiálů z periodik
Zdravotnické noviny, Postgraduální medicína, Sestra a jejich souvisejících příloh.

414 273
PV

147 890
RU
Zdroj dat: Netmonitor 10/2017
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AUTOBIBLE.CZ
www.autobible.cz

Autobible.cz je magazín zaměřený
na automobily, motocykly a život
řidiče. Vedle zpravodajství z oboru
přináší také erudované testy včetně
podrobného srovnávání konkurenčních modelů a recenze ojetých vozů.
Tým zkušených motoristických
redaktorů vytváří obsah nejen pro
automobilové nadšence, ale pro
všechny, kteří hledají relevantní
spotřebitelské informace o nejprodávanějších automobilech všech

3 244 713
PV

cenových kategorií.

712 126
RU
72
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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FINANCE.CZ
www.finance.cz

Portál Finance.cz vás provede světem osobních i firemních financí. Naleznete na něm rady, kam uložit své
peníze, kde si půjčit, kde se pojistit. Informace dostanete rychle a hlavně naleznete produkt, který je pro
vás nejvýhodnější.
Finance.cz však nejsou jen spotřebitelským portálem, ale i zpravodajským
webem, který každý den přináší obsáhlé
zpravodajství z trhů a díky spolupráci
s týdeníkem Euro má také exkluzivní
informace z byznysu nejen v Česku,
ale i ve světě.

3 437 994
PV

1 127 112
RU
73
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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NEWSLETTER FINANCE.CZ
www.finance.cz

Týdenní výběr toho nejzajímavějšího z portálu Finance.cz
Newsletter je pro odběratele zdarma
Registrovat se pro odběr lze přímo na www.finance.cz
Zajímá vás, co důležitého se za poslední týden událo ve světě financí? Chcete
se dozvědět užitečné rady, jak řešit svízelné životní situace spojené s osobními či firemními financemi? Potřebujete
spočítat mzdu, výši důchodu či nárok
na dovolenou? Využijte newsletter
Finance.cz. Každý týden vám přináší
souhrn aktuálního a zajímavého obsahu portálu.
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PROFIT.CZ
Příběh vašeho úspěchu

www.profit.cz

S novou podobou tištěného Profitu přichází
na online trh také zcela nový web Profit.cz.
Web je zaměřený na manažery a střední
management významných podniků ČR.
Web Profit.cz nabízí hlavní téma s důrazem na servisní a praktické informace
pro podnikatele a živnostníky. V dalších
rubrikách vyzdvihuje osobité příběhy byznysmenů. Zprostředkováním zkušeností
a praxe na trhu se vymezuje vůči jiným
ekonomickým titulům.
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CNEWS.CZ
www.cnews.cz

Magazín Cnews.cz je čtvrtým nejnavštěvovanějším českým webem zaměřeným na IT zpravodajství.
Spuštěn byl v dubnu 2010, od té doby na něm vyšlo téměř 50 000 článků o počítačích, mobilech, internetu
a jiných moderních technologiích.
Mimo zpravodajství na Cnews.cz vycházejí také
obsáhlé recenze produktů, velké srovnávací testy,
nákupní rady, návody nebo komentáře. Součástí je
rovněž diskusní fórum, ve kterém si sami uživatelé
radí s problémy a vyměňují poznatky o IT.

1 950 798
PV
561 916
RU
76
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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MŮJSOUBOR.CZ
Web Můjsoubor.cz svým návštěvníkům nabízí ke stažení více než 6000 aplikací, programů a her zdarma.
Toto číslo každým dnem roste o zajímavé a aktuální programy. Všechny aplikace jsou pak opatřeny čes-

www.mujsoubor.cz

kým popisem a návštěvníci mohou využít
i obsáhlé PC poradny. Na webu navíc
vycházejí články, které se věnují
aktuálním herním nebo IT tématům.
Zobrazení webu Mujsoubor.cz v nejsilnějším období přesahuje hranici půl milionu stránek za měsíc
s více než 150 tisíci unikátními uživateli.

590 659
PV

183 593
RU
77
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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STÁHNU.CZ
www.stahnu.cz

Stahovací server Stáhnu.cz byl vybudován od prvního souboru a v současnosti nabízí přes 6000 aplikací,
programů a her. Návštěvníci mohou díky kvalitnímu vyhledávání najít aplikace nebo programy,
které přesně naplní jejich potřeby.
V případě nejasností a problémů
pak mají k dispozici i PC poradnu.
Stáhnu.cz navštíví okolo 180 tisíc reálných
uživatelů s více než 900 tisíci zobrazení stránek.

596 907
PV

149 693
RU
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Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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EDNA.CZ
www.edna.cz

Edna je komunitní web, který denně přináší čtenářům aktuální informace ze světa seriálů a vybraných
filmových sérií. Kromě obsáhlých článků, fotogalerií či trailerů najdou zájemci na největším českém
seriálovém webu také české titulky.
Web Edna.cz funguje zároveň jako
unikátní služba automaticky doporučující seriály a každý zaregistrovaný
uživatel si může personalizovat
hlavní stránku webu podle svého
seriálového vkusu.
Ednu tvoří fanoušci pro fanoušky už
od roku 2008. V databázi má tisícovku seriálových či filmových titulů.

10 051 067
PV
325 110
RU
79
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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VIDEAČESKY.CZ
Začátkem roku 2010 vznikl nadšenecký web Videačesky.cz, který uživatelům přinesl zajímavá videa opat-

www.videacesky.cz

řená českými titulky. Pro českou a slovenskou scénu tak například objevil a přeložil americké a britské
talkshow a mnoho dalšího. Necelý rok
po založení web získal ocenění
Křišťálová lupa v kategorii Dobrej nápad.
Od svého startu se na Videačesky.cz
nepřetržitě objevují nová zajímavá
a poutavá videa s českými titulky,
jejichž počet se blíží 10 tisícům.

1 350 614
PV

Návštěvnost portálu Videačesky.cz dosáhla
v lednu 2016 jednoho milionu zobrazení
při skoro 50 tisících unikátních uživatelů.

96 465
RU
80
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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HRYPRODÍVKY.CZ
www.hryprodivky.cz

(HryProDívky.cz) HPD.cz je web zaměřený na hry hlavně pro dívky. Svoje si tam najde každá slečna, a to
nejen hry. Na webu si dívky mohou přečíst o nejnovějších trendech v kosmetice či módě. Mohou si také
vyplnit různé testy z filmových, pohádkových
nebo jiných odvětví. Velkým lákadlem
je možnost psát si vlastní blog a dát
o sobě vědět ostatním uživatelům.
V průměru web dosahuje 600 tisíc návštěv
a až pět milionů zobrazení měsíčně.

1 869 146
PV

125 593
RU
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Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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www.raketka.cz

RAKETKA.CZ
Raketka.cz je zábavní herní web pro všechny bez rozdílu věku. Svou hru si tu najdou jak ti nejmenší, tak i maminky na mateřské nebo babičky s vnoučaty. Pro hráčskou komunitu si web pravidelně připravuje publikace
o nejnovějších PC a mobilních hrách.
Velkou výhodou je nespočetné množství
HTML5 her, které si můžete zahrát
na svých mobilních zařízeních.

2 161 431
PV

114 063
RU
82
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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EXCALIBUR.CZ
www.excalibur.cz

Excalibur.cz je herní magazín psaný samotnými hráči, určený hráčům oblíbených online her, jako je například World of Tanks, League of Legends, Dota 2 apod. Vyvinul se z bývalého serveru WoT.cz a denně přináší
nejaktuálnější informace
o hrách, videa, recenze,
uniklé fotografie chystaných
herních novinek a mnoho
dalších zajímavých informací.

386 102
PV

24 700
RU
83
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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FLEK.CZ
www.flek.cz

Flek.cz je referenční pracovní portál. Kromě pracovních nabídek je zde tedy možné najít také hodnocení
zaměstnavatelů, která pocházejí od bývalých či aktuálních zaměstnanců.
Spuštěn byl v dubnu 2012 a po pěti letech fungování došlo k jeho vylepšení do aktuální podoby.
Za tuto dobu si Flek.cz našel řadu pravidelných
uživatelů, kteří ho navštěvují při hledání práce
či přivýdělku nebo také proto, aby se dozvěděli
nové informace z oblasti pracovního trhu. Pracovní portál Flek.cz je zajímavý hlavně hodnocením zaměstnavatelů, možností vyhledávat
pracovní nabídky podle benefitů a pro firemní
zákazníky především tím, že zveřejnění nabídek
je zcela zdarma.

528 900
PV

149 120
RU
84
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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NASVAH.CZ
www.nasvah.cz

Je novým online průvodcem pro všechny návštěvníky hor.
Na webu najdete kromě praktických informací také recenze návštěvníků, přehled
služeb konkrétních horských středisek,
jako jsou například půjčovny a servisy lyží,
parkování, dětské koutky v restauracích,
informace o běžeckých tratích, zasněžování apod. K dispozici jsou zde také webkamery. Navíc má plně responzivní
webdesign, takže se při prohlížení
přizpůsobí vašim mobilům a tabletům.

44 515
PV

33 189
RU
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Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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COCHCEŠ.CZ
www.cochces.cz

Srovnání cen produktů šetří čas i peníze.
Server nabízí intuitivní a přehledné vyhledávání
zboží, a to nejen pomocí běžného vyhledávacího pole, ale také katalogu s pečlivě tříděnými,
administrovanými produkty. Na webu můžete
porovnat zboží z více než 1500 online obchodů
rozdělené na 5 500 000 produktů.

Nejlevnější srovnávač v ČR!

275 133
PV

146 358
RU
86
Zdroj dat: NetMonitor 10/2017
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KNIHA.CZ
www.kniha.cz

Internetové knihkupectví Kniha.cz nabízí kompletní sortiment knižního trhu ČR s více než
60 tisíci knih všech žánrů k osobnímu odběru na
více než 500 výdejních místech. Kompletní informace o novinkách i skladové produkci naleznete
právě na stránkách internetového knihkupectví
vydavatelství Mladá fronta Kniha.cz.

169 090
PV

47 646
RU
87
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ONLINE

Standardní formáty

SPECIFIKACE:
Maximální datová
velikost bannerů:
50 kB

Akceptovatelné
formáty:
HTML5, JPEG,
GIF

Maximální datová
velikost direct
mailu: 250 kB

Formát

Velikost v px		

Branding – rám

1052 x 100/200 + 2 x 120 x 600

Leaderboard
(horní/spodní)

1000 x 100/200

Skyscraper

300 x 600

Square

300 x 300

Komerční sdělení

60 x 40 + 75 znaků

Video AD

viz technické specifikace

EuroNews + Euro24

viz technické specifikace

PR článek

viz technické specifikace
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ONLINE

Standardní formáty

SPECIFIKACE:
Maximální datová
velikost bannerů:
50 kB

Akceptovatelné
formáty:
HTML5, JPEG,
GIF

Maximální datová
velikost direct
mailu: 250 kB

RÁM
1052 x 100/200 + 2 x 120 x 600

LEADERBOARD
(horní/spodní)
1000 x 100/200 + 2 x 120 x 600
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ONLINE

Standardní formáty

SPECIFIKACE:
Maximální datová
velikost bannerů:
50 kB

SKYSCRAPER
300 x 600

Akceptovatelné
formáty:
HTML5, JPEG,
GIF

Maximální datová
velikost direct
mailu: 250 kB

SQUARE
300 x 300

90

ONLINE

Standardní formáty

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
60 x 40 + 75 znaků

SPECIFIKACE:
Maximální datová
velikost bannerů:
50 kB

Akceptovatelné
formáty:
HTML5, JPEG,
GIF

Maximální datová
velikost direct
mailu: 250 kB

VIDEO AD
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ONLINE

Standardní formáty

SPECIFIKACE:
Maximální datová
velikost bannerů:
50 kB

PR článek
titulek, perex, tělo PR článku,
fotografie, video, dle tech.
specifikací pro jednotlivé
weby

Akceptovatelné
formáty:
HTML5, JPEG,
GIF

Maximální datová
velikost direct
mailu: 250 kB
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Inzerce pro časopisy Mladá fronta a. s. se přijímá pouze
v elektronické podobě. K dokumentům je potřeba vždy přiložit
kontrolní barevný nátisk, resp. certifikovaný digitální nátisk dle
normy FOGRA 39L, včetně barevné škály Fogr a Media Wedge
CMYK v. 3.0. a kontrolního štítku s dosaženými hodnotami.
V případě, že certifikovaný digitální nátisk není dodán, neručí
vydavatel za barevnou věrnost otištěného inzerátu. V případě
absence certifikovaného digitálního nátisku nelze zaručit ani
správnou podobu vytištěného inzerátu.
HOTOVÉ DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K TISKU
PDF
Dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat
Distiller z kompozitního (nikoli separovaného) postscriptového
souboru v nastavení pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky v rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese, či
soubor nesmí obsahovat OPI. V dokumentu musí být postscriptovým ovladačem vložena písma s doporučenou velikostí minimálně 6 bodů (případně mohou být převedena do křivek) a všechny
použité barvy musí být v režimu CMYK. Soubory PDF vygenerované přímo DTP aplikací nelze použít. Podrobný popis nastavení
naleznete na internetové adrese http://www.mf.cz/produkty
ILLUSTRATOR EPS
Dokumenty EPS (Encapsulated PostScript) musí obsahovat výhradně barvy v režimu CMYK a barevné krytí nesmí přesáhnout
300 % a veškerá použitá písma musí být převedena do křivek.
Dokument musí být uložen s náhledem ve formátu TIFF (8bitový).
BITMAPOVÉ OBRÁZKY – TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG
Bitmapové dokumenty musí být uloženy v barevném režimu
CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí za barevnou
věrnost inzerátu), v rozlišení nejméně 300 dpi, při použití písma,
obzvlášť v menších velikostech, je doporučeno nejméně 600 dpi.
Soubory TIFF mohou být uloženy pouze s kompresí typu LZW
nebo bez komprese. Černobílé inzeráty mohou být v režimu stupňů šedé (grayscale), pérovky mohou být uloženy v režimu bitmap
(1bit) v rozlišení nejméně 600 dpi. Soubory EPS musí být uloženy
jako jednosouborové, bez komprese, nejlépe v binárním režimu.
Soubory typu JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy
s nejnižší možnou kompresí. U inzerátů na spad je třeba přidat
5 mm pro ořez a je třeba zachovat vnitřní ochrannou zónu 5 mm
od hrany ořezu, do které nesmí zasahovat text anebo logo. Vnitřní

ochranná zóna v případě inzerce na 2. a 3. straně obálky je zvětšena
na 10 mm, u druhé strany obálky na pravé straně u hřbetu
a u třetí strany obálky po levé straně u hřbetu. To platí pro vazby V2
jako ochrana proti zalepení. Při zadávání jakéhokoli inzerátu musí
být ořezové značky umístěny přímo na požadovaný čistý formát
inzerátu (platí i pro atypické inzeráty). V případě vazby V2 se musí
u druhé a třetí strany obálky a také první a poslední strany bloku
vnitřku počítat se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu, které
jsou potřebné pro vlepení bloku do obálky. U dvoustránkových inzerátů (2/1) je třeba dodat každou stranu jako zvláštní dokument,
s výjimkou prostřední dvoustrany u časopisů s vazbou V1.
DODÁVÁNÍ OBRÁZKŮ
Není přípustné stahování čehokoli z webu a nejsou akceptovány
obrázky ve Wordu či powerpointových prezentacích.
DOKUMENTY ZHOTOVENÉ V NAŠEM STUDIU
Inzerce pro naše klienty se připravuje pouze po předchozí dohodě.
Podklady v takovém případě musí být našemu studiu předány
nejméně 5 pracovních dní před uzávěrkou inzerce.
PODKLADY
Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě
ve formátu RTF, případně DOC (Microsoft Word) pro Windows
nebo MacOS. Předpokládá se, že předané texty jsou úplné, správné
a neobsahují chyby či překlepy. Pro obrázky a grafiku platí stejné
technické požadavky jako pro hotové dokumenty. Soubory CDR
(Corel Draw) mohou být přijaty pouze po dohodě s pracovníky
našeho studia a platí pro ně stejné požadavky jako pro soubory Illustrator EPS. Při požadavku na použití konkrétního písma
je nutné toto písmo předat s podklady (formát Type1, případně
TrueType pro Windows). S objednávkou inzerce musí být předán
zákres rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podobě
(například JPG, TIFF, PDF nebo v jiném běžném elektronickém
formátu pro Windows nebo MacOS). V případě náročných retuší či
elektronických montáží mohou být zákazníkovi účtovány vícenáklady, jejichž výše bude sdělena předem.

poškození souborů. Soubory pojmenujte podle názvu inzerátu
/produktu, případně také názvem a vydáním časopisu, pro který je
inzerát určen. Totéž uveďte v záhlaví zprávy.
DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ
Pro poslání elektronických podkladů ve větší velikosti než 10 MB je
možné použít některé z datových úložišť, jako je Úschovna.cz, nebo
WeTransfer.com. ... Data musí být zkomprimována, jako ochrana
proti poškození souborů.
UPOZORNĚNÍ
Vydavatelství nenese odpovědnost za chyby a nesrovnalosti ve
vytištěném inzerátu vzniklé nedodržením technických požadavků
nebo nevzetí v úvahu zde uvedených technologických specifikací. Vydavatelství je oprávněno vrátit zhotoviteli zjevně nevhodné podklady
k přepracování. V případě, že objednatel nezajistí ve lhůtě poskytnuté
vydavatelstvím dodání kontrolního barevného nátisku, resp. certifikovaný digitální nátisk dle normy FOGRA 39L, včetně barevné škály
Fogr a Media Wedge CMYK V 3.0 a kontrolního štítku s dosaženými
hodnotami, zaniká objednateli nárok na reklamaci barevného podání.
V případě, že jsou podklady pro inzeráty dodány po řádné uzávěrce,
zaniká objednateli nárok na reklamaci.
ELEKTRONICKÁ MÉDIA
PODKLADY K UVEŘEJNĚNÍ INZERCE
Objednatel je povinen zaslat objednávku internetové inzerce
nejpozději 5 pracovních dní a podklady pro uveřejnění internetové inzerce minimálně 3 pracovní dny před požadovaným prvním
dnem uveřejnění internetové inzerce. Podklady musí být zaslány
v elektronické formě (Flash, Gif, HTML nebo JPG o velikosti max.
50 kB) tak, aby je vydavatelství mohlo použít bez jakýchkoli dalších kvalitativních, formálních či obsahových úprav. Vydavatelství může objednatele upozornit na chybné zpracování podkladů.
Objednatel je v takovém případě povinen dodat včas náhradu
za tyto chybné podklady. Vydavatelství neodpovídá za chybné
podklady ani za pozdní uveřejnění internetové inzerce v důsledku
porušení povinností objednatele dle předchozích odstavců.

PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ
E-MAIL
Podklady do celkové velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou. Přílohy by měly být zkomprimovány ve formátu
ZIP (např. WinZip) nebo programem StuffIt jako ochrana proti

Nestandardní formáty a technické specifikace reklamy naleznete
na www.mf.cz
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PRAVIDLA PRO REDAKČNÍ A INZERTNÍ STRÁNKY A SPECIÁLNÍ INZERTNÍ
PŘÍLOHY TÝKAJÍCÍ SE PERIODIK VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA A. S.

Inzertní stránky v periodikách už dávno nejsou vnímány jako
nutné „zlo“, které časopis provází a degraduje jeho obsah. Naopak,
čtenáři inzerci, která je na ně cílená, nejen vnímají, ale také se
podle ní často řídí. Zároveň však ve „svém časopise“ chtějí najít
to, kvůli čemu si koupili právě tento titul, a ne jiný. Čtenář je pro
časopis prioritou a je v plném zájmu jeho tvůrců, redaktorů, po
redakční stránce vyrábět takový produkt, který by jich oslovil co
nejvíce. Druhým zájmem, tentokrát již vydavatele, je zaplatit jeho
stránky adekvátní inzercí, která by směřovala ke stejné cílové
skupině, jíž je produkt – časopis určen. Z kontradikce mezi inzercí, která „dělá“ peníze, a redakčním textem, který „dělá“ čtenáře,
nevyplývá, že časopis bez inzerce je dobrý a časopis plný inzerce
naopak špatný. Z tohoto věčného souboje plyne to, že tyto dvě
složky časopisu nelze v žádném případě směšovat. Jinými slovy:
pokud čtenář nepozná, jestli jde na stránkách jeho časopisu o redakční stránku, nebo inzerát, ztratí důvěru nejen v onen materiál,
ale i v časopis jako takový. Přestane ho kupovat. Stejně tak ztratí
i důvěru v redakční materiály, které v něm budí dojem, že byly
ovlivněny inzertním zadáním nebo přímo vytvořeny inzerentem.
Následující směrnice jsou vypracovány na základě mezinárodně
platných pravidel pro zveřejňování inzerce a speciálních inzertních příloh, American Society od Magazine Editors byly několikrát aktualizovány a jako takové představují vysoký standard
novinářské profese.
PRAVIDLA PRO REDAKČNÍ STRÁNKY
1. Redakční stránky časopisu jsou předem jasně
definované stránky časopisu a za jejich obsah je plně
zodpovědný šéfredaktor či redaktor.
2. Redakční stránky by svou povahou, tedy rozmístěním
textu a ilustrací, případně designem, měly být na první
pohled jasně rozlišitelné od inzertních stran.
3. Je v plné zodpovědnosti šéfredaktorů, aby se na
redakčních stránkách neobjevily jakékoli odkazy
vedoucí k tomu, že by je mohl čtenář považovat za inzertní.

4. Takzvaná redakční podpora, kdy inzertní klient přímo
požaduje zpracování textového materiálu na jakékoli
redakční straně, či je dokonce vypracuje sám, není možná.
5. Redakční stránky nesmějí navazovat na inzertní
takovým způsobem, který by naznačoval podporu
inzerovaných výrobků nebo služeb. Podobně se nesmí
objevit jméno nebo logo inzerenta na žádné
z redakčních stran ve smyslu sponzorování těchto stran
a žádné redakční stránky nesmí být označeny jako
„sponzorované“ nebo „představované vám“ inzerentem.
PRAVIDLA PLATNÁ NA INZERTNÍCH STRÁNKÁCH
1. Jakákoli inzertní stránka obsahující text nebo design
redakčního vzhledu musí být jasně označena slovy
„inzerce“ nebo „komerční prezentace“ vodorovně
uprostřed nebo poblíž středu nahoře na stránce písmem,
verzálkami, o velikosti minimálně 10 bodů.
2. Uspořádání, provedení a typ písma inzertních stran se
musí zřetelně lišit od běžného uspořádání, provedení
a typu písma redakčních stránek.
3. Žádný inzerát nebo komerční příloha nebudou
propagovány na první straně obálky časopisu nebo
zahrnuty v obsahu.
4. Název časopisu ani jeho logo se neobjeví na žádné
inzertní stránce.
5. V případě, že inzerát obsahuje více než 50 % textu,
redakce má právo jej neuveřejnit.
6. Aby měl šéfredaktor časopisu možnost kontroly
dodržování směrnic, musí mu být inzertní strany
k dispozici v dostatečném předstihu.
PRAVIDLA PRO TVORBU KOMERČNÍCH PŘÍLOH
Komerční příloha je soubor inzertních stránek, které sjednocuje
společné téma. Je doprovázena textem nebo redakčním
materiálem z jiného zdroje, který je v souladu s tímto tématem.

1. Každá strana komerční přílohy musí být jasně a výrazně
označena jako sdělení placené inzerenty.
2. Komerční příloha musí být jasně a výrazně označena
následujícím způsobem:
a) Slova „inzerce“ nebo „komerční projekt“ se musí objevit
horizontálně uprostřed nebo blízko středu nahoře na každé
stránce takové přílohy, a to písmem, verzálkami, nejméně
10 bodů velkými.
b) Uspořádání, provedení a typ písma takových příloh musí být
zřetelně odlišné od běžného uspořádání, provedení a typu
písma redakčních stránek časopisu.
c) Komerční přílohy nebudou uvedeny na obálce časopisu
nebo zahrnuty v obsahu.
d) Pokud sponzor nebo organizátor přílohy není vydavatelem,
musí být sponzor jasně označen.
3. Jména a tituly redaktorů se nesmí objevit v komerční příloze
nebo s ní být spojovány, stejně tak ani jména a tituly
kterýchkoli jiných členů redakce nebo pravidelných
dopisovatelů. Ani název, ani logo časopisu se jako součást
titulků nebo textu takových příloh nesmí objevit.
4. Redaktoři a ostatní členové redakce nesmí a nebudou
připravovat inzertní přílohy pro své vlastní časopisy, pro jiné
časopisy ve svém oboru nebo pro inzerenty v oborech, které
pokrývají.
5. Aby měl šéfredaktor časopisu možnost kontroly dodržování
těchto směrnic, musí mít k dispozici materiály pro speciální
inzertní přílohy v dostatečném časovém předstihu. Kontrola
textu inzertní přílohy před vydáním by se měla týkat
věcných chyb, mylné interpretace, obecného vkusu či
souladu se všemi příslušnými zákony.
6. Aby se předešlo možným konfliktům nebo přesahům
do redakčního textu, vydavatel v dostatečném předstihu
oznámí redaktorům svůj plán provozovat komerční přílohy.
7. Velikost a počet komerčních příloh v rámci jednoho
vydání nesmí být v nepoměru k velikosti a povaze
časopisu.
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(DÁLE JEN „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“)

Článek 1
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mladá fronta a. s.,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1988, sídlem: Praha 4-Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, IČ: 492 40 315. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník („občanský zákoník“), tvoří nedílnou součást
smluv o inzerci, objednávek, objednávek nebo smluv o poskytování služeb, které společnost uvedená v článku 1 uzavírá se
svými zákazníky (dále jen „Smlouva“).
Každou Smlouvu uzavírá Mladá fronta a. s., jakožto vydavatelství (dále jen „vydavatelství“), a zákazník, jakožto objednatel
(dále jen „objednatel“).
Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále
aktuální ceníky vydavatelství, technická specifikace, pravidla
pro redakční a inzertní stránky, speciální inzertní přílohy týkající se periodik, která vydavatelství vydává; přičemž veškeré
výše uvedené dokumenty jsou dostupné pomocí prostředků
komunikace na dálku na webové stránce vydavatelství www.
mf.cz/zprava/5-vseobecne-obchodni-podminky/ (společně dále
jen jako „Ostatní podmínky“).
Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami a že tyto VOP a Ostatní podmínky představují úplnou dohodu smluvních stran a jsou
nedílnou součástí Smlouvy.
Článek 2
Služby
Vydavatelství je pořadatelem nebo spolupořadatelem společenských,
obchodních, kulturních a dalších obdobných akcí (dále jen „Akce“) a poskytuje objednateli službu jejich uspořádání tzv. na klíč, jakož i služby
spočívající v zajištění jakékoliv části pořadatelství takové Akce nebo
propagační a reklamní služby v souvislosti s Akcí (dále jen „Služby“).
Rozsah Služeb pro danou Akci je stanoven ve Smlouvě.

Podklady k inzerci a ke Službám
Objednatel je povinen dodat vydavatelství všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce a poskytnutí Služeb, jež jsou uvedeny
ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném
ve Smlouvě, a není-li termín pro předání podkladů ve Smlouvě
stanoven, do tří (3) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel
se zavazuje dodat podklady k inzerci a ke Službě v tištěné i elektronické podobě.
Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje vydavatelství, že tyto podklady nejsou a inzerce nebo Služby
na jejich základě nebudou v rozporu s právním předpisem ani
nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba
uplatní vůči vydavatelství jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem
či formou inzerce nebo Služeb nebo že kterýkoli orgán učiní v téže
souvislosti vůči vydavatelství jakýkoli úkon, je objednatel povinen
na své náklady bránit vydavatelství před takovými nároky či
úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje
i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit
či v něm vydavatelství podporovat, nebo povinnost složit k rukám
vydavatelství na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany vydavatelství odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných
nároků nebo předmětu řízení.
Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství nebude posuzovat podklady k inzerci a ke Službě po právní stránce, spoléhajíc se na prohlášení objednatele učiněné v předchozím odstavci tohoto článku 2.
Nicméně vydavatelství je oprávněno podklady odmítnout a vyzvat
objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu
s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky
stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostatními podmínkami. Objednatel je povinen upravit podklady k inzerci nebo ke Službě do tří (3)
pracovních dnů od výzvy vydavatelství; poruší-li tuto svou povinnost, je vydavatelství oprávněno od Smlouvy odstoupit.
V případě, že objednatel bude žádat změnu inzerce nebo Služeb
poté, co již předal vydavatelství podklady, vydavatelství může změnu inzerce nebo Služeb umožnit. Pokud tak učiní, má vydavatelství
právo požadovat po objednateli dodatečnou odměnu za inzerci

ve výši 3 % z odměny za inzerci sjednanou ve Smlouvě, nejméně
však 500 Kč a případně náklady na změnu Služeb odůvodněné
touto změnou.
Vydavatelství nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci
a ke Službám okamžikem jejich převzetí od objednatele a je oprávněno je po zveřejnění inzerce a po skončení Akce zničit.
Článek 3
Zveřejnění inzerce
Vydavatelství je povinno zveřejnit inzerci v souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva specifikaci umístění
inzerce, je vydavatelství oprávněno zveřejnit inzerci dle svého
uvážení a možností daného periodika. Objednatel je v takovém
případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného
umístění; obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce,
je vydavatelství povinno inzerci zveřejnit v nejbližším vydání
příslušného periodika, ve kterém bude možné inzerci takto
umístit.
Vydavatelství je oprávněno upravit formát inzerce tak, aby
tato byla slučitelná s formátem periodika, ve kterém má být
zveřejněna.
Vydavatelství je rovněž oprávněno inzerci označit jako reklamu s přiděleným číslem inzerce. Vydavatelství zaručuje kvalitu
inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika a podkladů předaných objednatelem.
Článek 4
Cena inzerce a Služeb a platební podmínky
Není-li cena inzerce nebo Služeb sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce nebo Služeb, jak je tato
stanovena v platných cenících ve smyslu článku 1 VOP. Není-li
ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena inzerce nebo Služeb sjednána jako cena základní, tedy bez případných slev či příplatků
a bez daně z přidané hodnoty.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je objednatel povinen
uhradit cenu inzerce nebo Služeb ještě před jejím zveřejněním
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nebo před Akcí na základě zálohové faktury vystavené vydavatelstvím.
Neuhradí-li objednatel cenu řádně a včas, je vydavatelství
oprávněno od Smlouvy odstoupit. V tomto případě zanikne
závazek vydavatelství ke zveřejnění sjednané inzerce a uskutečnění Akce a objednatel je povinen uhradit vydavatelství
případné prokazatelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím inzerce nebo Služeb.
Objednatel nemá nárok na slevu z ceny inzerce nebo Služeb,
není-li tato sleva výslovně sjednána ve Smlouvě. Pokud se
smluvní strany dohodly na slevě z inzerce nebo Služeb, tato dohoda o slevě automaticky zaniká okamžikem, kdy se objednatel
dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny. V tomto případě
je objednatel povinen hradit cenu inzerce nebo Služeb bez dohodnuté slevy (viz Čl. 8 smluvní pokuty a úrok z prodlení).
Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je
splněn okamžikem připsání této částky na účet vydavatelství.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění
inzerce nebo den uskutečnění Akce. Faktury (zálohové listy) a
jiné účetní doklady vydavatelství mohou být objednateli zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce
nebo na webových stránkách objednatele, doručením se rozumí
okamžik odeslání účetního dokladu objednateli.
Článek 5
Odpovědnost za vady inzerce
Objednatel je povinen oznámit vydavatelství vadu inzerce
nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění inzerce. Bylo-li
smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce,
a pokud objednatel neoznámil vydavatelství vady této inzerce
ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce.
Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v termínu sjednaném
ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel
oprávněn požadovat, aby vydavatelství inzerci zveřejnilo v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky

možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě
do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna.
Článek 3 VOP se užije obdobně.
Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v kvalitě sjednané
ve Smlouvě nebo určené na základě těchto VOP, má objednatel
právo buď na náhradní zveřejnění inzerce ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku 5, nebo na přiměřenou slevu
z ceny inzerce.
Případná sleva z inzerce, resp. výše této slevy bude určena rozdílem mezi původní sjednanou cenou inzerce a cenou určenou
na základě těchto VOP, resp. dle aktuálně platného ceníku. Volba
způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží vydavatelství. Jiné
nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.
Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5 % není
vadou inzerce. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně
než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně
než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání.
Odstoupení od Smlouvy týkající se Služeb
Není-li stanoveno jinak, objednatel je dále oprávněn před sjednaným termínem poskytnutí Služby (není-li stanoveno jinak,
rozumí se tímto termínem den konání příslušné Akce, resp.
první den jejího konání v případě vícedenních Akcí) oprávněn
odstoupit od Smlouvy na základě zaplacení vydavatelství níže
stanovené výše odstupného:
– při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před
sjednaným termínem poskytnutí Služby zaplacením částky
rovnající se 100 % sjednané ceny Služby;
– při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjednaným termínem poskytnutí Služby zaplacením částky
rovnající se 50 % sjednané ceny Služby.
Vydavatelství si vyhrazuje právo změny lektora, témat, data
a místa konání či zrušení Akce z organizačních či technických
důvodů nebo z důvodů způsobených vyšší mocí. Veškeré změny budou objednateli dány na vědomí včas před konáním Akce
buď písemně, telefonicky, nebo e-mailem.

Odpovědnost za vady Služeb
Objednatel je povinen oznámit vydavatelství vady plnění
poskytované vydavatelstvím v průběhu konání Služby tak, aby
mohly být vydavatelstvím odstraněny ještě v jejím průběhu,
případě tak, aby mohla být zmírněna vzniklá škoda či jejímu
vzniku zabráněno. Nejpozději je však objednatel oprávněn vadu
reklamovat do 2 dní od ukončení poskytnutí Služby s tím, že
v případě reklamace až po skončení Služby bude přihlédnuto
k tomu, zda by reklamace v průběhu poskytování Služby zmírnila následky vady či mohla být zcela odstraněna a v závislosti
na takovém posouzení mohou být nároky z vad a nároky na
náhradu škody sníženy či zamítnuty.
Vydavatelství neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu Akce
na majetku objednatele, jeho obchodních partnerů, hostů,
zaměstnanců jakožto i dalších osob jakýmkoli způsobem se
účastnících Akce s výjimkou případů, kdy je vydavatelství
oproti písemnému potvrzení převzalo do úschovy.
Článek 6
Odstoupení od Smlouvy
Vydavatelství je oprávněno odstoupit od Smlouvy, stanoví-li
tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že
objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho
úpadek.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že
vydavatelství vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn
jeho úpadek.
Odstoupení od Smlouvy týkající se inzerce
Objednatel je dále oprávněn před zveřejněním inzerce odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1992 občanského zákoníku, v platném znění, za těchto podmínek a na základě zaplacení
vydavatelství níže stanovené výše odstupného:
– při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před sjednanýmtermínem pro zveřejnění inzerce zaplacením částky
rovnající se 100 % sjednané ceny inzerce;
– při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjed-
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nanýmtermínem pro zveřejnění inzerce zaplacením částky
rovnající se 50 % sjednané ceny inzerce.
Článek 7
Závazek mlčenlivosti
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si
navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu § 1730
občanského zákoníku, v platném znění, ledaže sdělující strana
oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není
důvěrná.
Článek 8
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
V případě, že objednatel poruší svou povinnost dodat vydavatelství upravené podklady ve smyslu článku 2, třetí odstavec
VOP, je povinen zaplatit vydavatelství smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý započatý den prodlení.
V případě, že se jakékoli prohlášení objednatele uvedené
v článku 2 odstavec 2 VOP ukáže jako nepravdivé nebo neúplné, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový případ nepravdivého
nebo neúplného prohlášení.
V případě, že Objednatel poruší svou povinnost uhradit sjednanou cenu za inzerci a/nebo Služby včas, vydavatelství má nárok na smluvní pokutu ve výši poskytnuté slevy z ceny inzerce
nebo Služeb. V takovém případě je objednatel povinen hradit
cenu inzerce a/nebo Služeb bez dohodnuté slevy.
V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel
povinen zaplatit vydavatelství úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu, resp. jejím zaplacením, není nikterak dotčen nárok na náhradu majetkové či
nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné
smluvní pokutou.

Článek 9
Odpovědnost za škodu
Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost
vydavatelství za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním
Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se
sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku.
Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí
v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Článek 10
Zvláštní ujednání o inzerci v elektronických médiích
Ustanovení tohoto článku se použijí v případě, že inzerce má
být zveřejněna v elektronickém médiu. V případě rozporu
ustanovení tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto VOP
má přednost ustanovení tohoto článku. Objednatel je povinen
předat vydavatelství podklady k inzerci pouze v elektronické
formě.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zveřejnění inzerce. Je-li inzerce zveřejněna po dobu delší než jeden
kalendářní měsíc, je vydavatelství oprávněno vystavit daňový
doklad na cenu inzerce vždy ke konci každého kalendářního
měsíce, ve kterém byla inzerce zveřejněna, přičemž dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den každého
měsíce, po který byla inzerce zveřejněna; den uskutečnění
zdanitelného plnění v posledním měsíci zveřejnění inzerce se
určí podle první věty.
Objednatel a vydavatelství se dohodli, že návštěvnost online
inzerce bude měřena interním inzertním systémem vydavatelství, zobrazujícího statistiky počtu zobrazení a prokliků,
ke kterému vydavatelství umožní objednateli bezplatný
přístup.
Objednatel a vydavatelství se dohodli, že pro účely stanovení
nároků z odpovědnosti za vady je rozhodující výstup z tohoto
inzertního systému a případné rozdíly ve statistikách měření
zobrazení na straně objednatele a vydavatelství budou ze strany vydavatelství kompenzovány do maximální výše 10%.

Lhůta pro oznámení vad inzerce činí tři (3) pracovní dny od posledního dne jejího zveřejnění. V případě, že počet tzv. impresí
inzerce nedosáhne hodnoty sjednané ve Smlouvě, má objednatel právo buď na náhradní plnění, nebo na slevu z ceny inzerce,
přičemž volba plnění náleží vydavatelství. Náhradní plnění
bude poskytnuto v rozsahu nevyčerpaného počtu tzv. impresí vynásobeného číslem 1,15. Výše slevy z ceny inzerce bude
stanovena jako rozdíl mezi skutečně realizovaným počtem tzv.
impresí a jejich počtem stanoveným ve Smlouvě.
Autorskoprávní ujednání a zasílání obchodních sdělení Vydavatelství je oprávněno pořídit na Akci fotografie a zvukové či
obrazové záznamy a tyto umístit na své internetové stránky
jakož i na své další propagační materiály (tištěné reklamy, prezentační brožury, umístění do médií). Za takové užití nenáleží
objednateli žádné plnění. Vydavatelství poskytne objednateli
na jeho žádost fotografie a audiovizuální záznamy za úplatu
sjednanou mezi smluvními stranami.
Objednatel souhlasí s tím, že jím poskytnutou e-mailovou
adresu při uzavření či plnění Smlouvy je vydavatelství oprávněno využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích nebo o nabídce služeb
vydavatelství nebo třetích stran, a to v souladu s § 7 zákona
č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb.
Objednatel je oprávněn, v případě, že si nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, se z odběru kdykoliv
bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného
v patičce každého e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.
Článek 11
Ukončení Smlouvy
Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP
je možné ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran. Vydavatelství je oprávněno Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou
nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů,
jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli.
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Článek 12
Obecná smluvní ustanovení
Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením
jeho kolizních norem. Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.
Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo vydavatelství.
Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek
splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění vydavatelství. Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku
za vydavatelstvím bez jeho písemného souhlasu. Obdobný
zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním
úkonem.
Objednatel a vydavatelství se ve smyslu § 89a občanského
soudního řádu, v platném znění, dohodli na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, je-li dána věcná příslušnost
okresního soudu, resp. Městského soudu v Praze, je-li dána
věcná příslušnost krajského soudu.
Článek 13
Platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek
Smlouva se řídí zněním VOP a Ostatních podmínek účinným
v den jejího uzavření. Vydavatelství je oprávněno navrhnout
objednateli jednostrannou změnu obsahu Smlouvy tím, že se
její součástí stane znění VOP, které nabylo účinnosti až po nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o inzerci. Návrh na změnu
Smlouvy, resp. VOP (včetně Ostatních podmínek) zašle vydavatelství objednateli na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě,
a to ve lhůtě alespoň deset (10) dní před jejich plánovaným
nabytím účinnosti. Pokud objednatel se zněním nových VOP
nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou
pět (5) pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat vydavatelství na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě.
Pokud objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě (5) dní od doručení návrhu, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2016.
Mladá fronta a. s.
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