zpr avodaj
ěst
části
praha 15

vydavatel
Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10
IČ: 00231355
DIČ: CZ00231355
bankovní spojení – číslo účtu:
9021-2000719399/0800
vedený u České spořitelny a.s.
zastoupená:
Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15

informace
k inzerci
Ceník inzerce
(ceny jsou v Kč bez DPH)

Vkládaná inzerce
cena je stanovena smluvně a individuálně

formátcena
2/1 strany
37 658
19 820
1/1 strana
1/2 strany šířka
10 900
1/2 strany výška
10 900
1/3 strany šířka
7 267
1/3 strany výška
7 267
2/3 strany šířka
14 534
2/3 strany výška
14 534
1/4 strany výška
5 450
1/4 strany šířka
5 450
1/8 strany šířka
2 725

Platba, storno poplatky
Splatnost daňových dokladů (faktur) za jednorázovou plošnou inzerci je nejpozději do data
uzávěrky aktuálního čísla (tj. do 13. dne v měsíci,
předcházejícímu měsíci vydání inzerátu). Při platbě předem na delší období (opakující se inzerce)
je splatnost 14 dní od vystavení faktury.
Pokud zadavatel inzerci stornuje do 10. dne
v měsíci, předcházejícímu měsíci vydání inzerátu,
neplatí žádný stornopoplatek. Při pozdějším stornu činí stornopoplatek 50 % ceny inzerátu.
Případné vady uveřejněného inzerátu lze reklamovat výhradně písemně do 10 dnů po expedici
inzerátu.

Řádková inzerce:
1. řádek
2. a každý další řádek
1 řádek s doplňkovou barvou

60
49
99

FormátY INZERCE
jsou uvedeny na straně 2
TermínY vydání hlasatele
HLASATEL vychází 11x ročně s výjimkou srpna,
vždy 1. v daném měsíci
Termíny dodání inzerce
do 13. dne předcházejícího měsíce daného vydání
zpravodaje HLASATEL
Slevy
opakování		
sleva v %
3–5x		
5
6-8x		
7,5
9-11x		
10
Sleva může být poskytnuta pouze na stejný
formát inzerátu
PřÍplatky		 v %
výroba inzerátu		
20

FormátY INZERCE
formát časopisu HLASATEL – 210 x 275 mm
formáty inzerce jsou uvedeny v mm
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

1/2
Šířka
210 x 135

1/2
VÝŠKA
102 x 275

10 900

10 900

1/3
výška
67 x 275

2/3
Šířka
210 x 181

2/3
výška
139 x 275

7 267

7 267

14 534

14 534

1/4
výška
102 x 135

1/4
Šířka
210 x 65

1/8
Šířka
210 x 30

5 450

5 450

2 725

2/1
420 x 275

1/1
210 x 275

37 658

19 820

1/3
Šířka
210 x 88

Technické požadavky
na inzertní podklady
PŘEDLOHY
— kvalitní fotografie v elektronické podobě
ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK,
rozlišení 300 dpi
— předlohy pro skenování: fotografie, diapozitivy
PŘÍJEM DAT
Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD,
na přenosných USB discích, elektronickou
poštou, přes www.uschovna.cz, další možnosti
předání dohodou.
FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DAT
1. PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE
1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)
Dokument musí být vytvořen přepočítáním
postscriptového souboru Adobe Distillerem,
tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe
InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek
dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále
musí obsahovat minimálně 5 mm spadávky,
ořezové značky nejméně 4 mm od čistého
formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty
v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené
ICC profily, OPI informace.

2. BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data musí být ve CMYK barevném prostoru
a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě,
musí obsahovat minimálně 5 mm spadávky,
může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm
od čistého formátu. Doporučené rozlišení
300 dpi (minimálně 200 dpi) při 100% velikosti.
3. VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY
INDESIGN
Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text
musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat
použitá písma (pokud to umožňuje
licenční ujednání).
Nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové
značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data
nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném
prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory
(pokud nebudou dodány s dokumentem).

4. DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný
vzor, který je vytvořen podle standardu ISO
12647-2:2004 (FOGRA). V případě
nedodržení standardu ISO 12647-2:2004
nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.
V případě nedodání barevného vzoru
nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost
a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.
Doporučujeme používat pro barevný převod
použitých bitmapových souborů z různých
barevných prostorů do barevného prostoru
CMYK profily tiskového standardu ISO 126472:2004 (ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC
Improved (ECI) FOGRA45). Tento standard
je používán při vytváření obsahu periodika.
Při použití jiných ICC profilů nebo jiné
metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci
za požadovanou barevnost.
Pro zpracování se používají sady Adobe Creative
Suite 5 a 5.5.
V případě dodání inzertních podkladů jiných
parametrů než výše uvedených, neručíme
za kvalitu výsledného tisku.

