
Podmienky inzercie v dvojmesačníku
NAŠA BYSTRICA

Náklad: 2 000 kusov 

D����������: 
▪ do všetkých poštových schránok Bra�slava - Záhorská Bystrica  
▪ Chatové osady Plánky a Podkerepušky 
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Úhrada za inzerciu v dvojmesačníku NAŠA BYSTRICA sa požaduje vopred, pred grafickým spracovaním čísla. 
Uzávierky čísiel budú včas uverejnené na web stránke www.zahorskabystrica.sk.

Úhrada za inzerciu je realizovaná formou zálohovej faktúry s lehotou splatnos� najneskôr v termíne dodania 
podkladov inzercie, tak ako je uvedené v pláne vydávania. 

V prípade neskorších objednávok, ktoré je ešte možné zahrnúť do čísla, je potrebné individuálne odsúhlasenie 
termínu. 

Po tomto termíne storno poplatok vo výške 100% Pri dlhodobej dohode sú možné čiastkové úhrady (platba pred 
uverejnením vopred).

V prípade nevhodného obsahu, alebo nevhodných podkladov si redakcia vyhradzuje právo inzerciu neprijať. 
Redakcia nenesie zodpovednosť za nekvalitnú reprodukciu z dôvodu nižšieho ako požadovaného rozlíšenia, iných 
než požadovaných alebo nekvalitných podkladov dodaných pre tlač. 
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Riadková inzercia: 
- občianska inzercia do 30 znakov (vrátane medzier) zdarma od 31 až 100 znakov (vrátane medzier) 2 eurá 
- fyzické osoby – SZČO a právnické osoby do 50 znakov (vrátane medzier) 5 eur 

Plošná inzercia: 
-Vo vnútri časopisu: 
celá strana  300 €, 180 x 255 mm
½ strany  164 €, 180 x 127,5 mm, 90 x 255 mm
⅓ strany 115 €, 180 x 85 mm, 60 x 255 mm
¼ strany 86 €, 180 x 63,75 mm, 90 x 127,5 mm
⅙ strany 57 €, 60 x 127,5 mm
⅛ strany  38 €, 90 x 63,75 mm

-PR článok prirážka    
 Príplatok za požadované umiestnenie  50% 
 Príplatok za zadnú stranu obálky  100% 
 Príplatok za 2. až 3. stranu maximálna veľkosť 1/8  300%
 Vkladaná inzercia max. formát A4  0,05 eur/kus



Zľavy poskytované v plošnej inzercii: 
Uplatniť je možné vždy len jeden druh zľavy – opakovanie alebo objem Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

Neziskové organizácie = zľava 10% 

Za finančný objem: 
Za finančný objem v jednom roku pre jedného klienta. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 
od 2000 € 10% - od 3500 eur 15% - 5000 eur 20% 

Zľavy za opakovanie: 
Podmienkou je rovnaký formát, jeden klient a jedna objednávka zadaná vopred. U mediálnej agentúry 
je podmienkou priznania zľavy za opakovanie inzercie pre rovnakého klienta. 
         • minimálne 3 opakovania 15% 
         •  minimálne 6 opakovaní 20% 

Za opakované uverejnenie počas nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 
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Požiadavky na grafické podklady: 
        •    dáta musia byť dodané v CMYKu 
        • dáta môžu byť dodané v nasledujúcich formátoch: tlačové pdf; eps; jpg, �ff minimálne rozlíšenie 300dpi, 
             dodané  v CMYK 

-fonty je potrebné previesť do kriviek 
-pri inzerciách na spadávku musia inzeráty obsahovať min. 3 mm spadávku 
-inzertné podklady prosíme zaslať mailom: nasabystrica@zahorskabystrica.sk 

INZERCIA 1/1
180 x 255 mm

300 €

INZERCIA 1/4
180 x 63,75 mm

86 €

INZERCIA 1/4
90 x 127,5 mm

86 €

INZERCIA 1/6
60 x 127,5 mm

57 €

INZERCIA 1/8
90 x 63,75 mm

38 €

INZERCIA 1/2
180 x 127,5 mm

164 €

INZERCIA 1/2
90 x 255 mm

164 €

INZERCIA 1/3
180 x 85 mm

115 €

INZERCIA 1/3
60 x 255 mm

115 €



INZERCIA 1/1

180 mm x 255 mm

300€

INZERCIA 1/2

180 mm x 127,5 mm

164€

INZERCIA 1/2

90 mm x 255 mm

164€

INZERCIA 1/3

60 mm x 255 mm

115€

INZERCIA 1/3

180 mm x 85 mm

115€

INZERCIA 1/4

180 mm x 63,75 mm

86€

INZERCIA 1/6

60 mm x 127,5 mm

57€

INZERCIA 1/4

90 mm x 127,5 mm

86€

INZERCIA 1/8

90 mm x 63,75 mm

38€
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