CENÍK INZERCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Medunka
ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZdRAVÍ
Cílová skupina
✿ zájemci o zdraví a zdravý životní styl, prevenci a netradiční péči a léčení těla i duše
všeho věku a vzdělání. Typickým čtenářem je žena či muž středního věku,
se zdravotními a osobními problémy, kteří hledají od časopisu pomoc,
✿ podnikatelé, lékaři a firmy pracující v oblasti netradiční péče o zdravý životní styl,
majitelé restaurací, salonů a studií,
✿ obchodníci daných oborů.
BANNERY – na titulní straně
✿ 468 x 60 px (gif, jpg, swf) – 2 500 Kč za 1 měsíc.
✿ 250 x 250 px (gif, jpg, swf) – 2 200 Kč za 1 měsíc.
✿ 728 x 90 px (gif, jpg, swf) – 2 200 Kč za 1 měsíc
(technický a odborný název „Leaderboard 728 x 90“).
maximálně 1 související odkaz
INZERTNÍ ČLÁNEK (PR článek v intencích časopisu
Meduňka)
Cena inzertního článku – 2800 Kč na dobu neurčitou.
K této ceně se nevztahují žádné slevy.
Velikost článku by neměla přesáhnout 2 normostrany (3600 znaků včetně mezer).
K inzertnímu článku prosím přidejte ilustrační fota a kontakty.
POZVÁNKY
✿ vaši pozvánku můžeme zveřejnit hned na úVodní sTránCe pod titulkou časopisu
Meduňka. Cena – 820 Kč na dobu 10 dnů.
✿ v sekci PoZVánKY, bude Vaše pozvánka zveřejněna od data přijetí platby na náš
účet, do začátku Vaší akce. Cena – 400 Kč.
Hotovou pozvánku prosím zasílejte v souboru PdF, nebo ve wordu.
Pokud budete inzerovat i v našem časopise, nebo knihách,
nabízíme vám množstevní slevu dle další dohody.
K výsledné ceně se připočítá 21 % dPH.
Ceny platné pro rok 2018
PřÍjEM OBjEdNÁVEK INZERCE
Gabriela Prokšová, vedoucí marketingu a inzerce časopisu Meduňka
gabina.p@mojemedunka.cz, tel.: 774 716 338.
Pro případné konzultace připojte e-mail a telefon na odpovědnou osobu.
Cena úpravy či vytvoření se bude odvíjet od grafického a technického zpracování.

www.mojemedunka.cz

