
  

Ceník inzerce 
Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU

Nabízíme  vám prostor pro placenou reklamu či komerční prezentaci Vaší firmy, produktu apod. se zárukou 
doručení na adresu pro Vás zajímavé cílové skupiny. Reklama uveřejněná na stránkách našeho časopisu bude 
navíc přísně obsahově omezená pouze na témata přímo související s tématickou náplní časopisu. Důvodem je 
snaha o zachování odborného rázu našeho časopisu, což je pro nás absolutní prioritou.
Kromě reklamy v tištěném časopise nabízíme od letošního roku rovněž reklamu na webových stránkách. 

Vaši reklamu budou číst ti, kterým je určena. 
Budete první, s kým se Vaši potenciální zákazníci seznámí. 

Vaše reklama nezapadne v moři jiných. 

V případě zájmu či dalších dotazů prosím kontaktujte naši redakci. 
Vítáme rovněž možnost bezplatné výměny inzerce v médiích podobného zaměření jako Čs. čas. fyz. 

Vyvíjíte či prodáváte laboratorní nebo měřící přístroje? 
Vydáváte odbornou literaturu nebo software? 

Pořádáte odborná setkání nebo hledáte nové zaměstnance? 
V tom případě je následující nabídka určená právě Vám! 

Vaši reklamu budou číst ti, kterým je určena. 
Budete první, s kým se Vaši potenciální zákazníci seznámí. 

Vaše reklama nezapadne v moři jiných. 

Formát Typ rozměry v mm (š x v) Cena plošné inzerce (barva) Cena komerčního článku (PR)

1/1+
210 x 297  

+ okraje na ořez 4 mm 
celostrana na spad

16 000 Kč (4. str. obálky)
–

13 000 Kč (2., 3. str. obálky)

1/1 184 x 260 
celostrana 10 000 Kč 6 500 Kč

1/2 š 184 x 130 
půlstrana na šířku 8 000 Kč 5 000 Kč

1/2 v 92 x 260 
půlstrana na výšku 8 000 Kč 5 000 Kč

1/4 š 184 x 65 
čtvrtstrana na šířku 5 000 Kč 3 500 Kč

1/4 v 92 x 130 
čtvrtstrana na výšku 5 000 Kč 3 500 Kč

1/8 š 92 x 65 
osmina strany na šířku –čK 000 3

1/8 v 46 x 130 
osmina strany na výšku –čK 000 3

Inzerce na internetových stránkách Čs.čas.fyz.

Plošná inzerce (š: 168 v:100–150px) ve formátu GIF či JPG s hyperlinkovým odkazem. 1 000 Kč / 60 dnů

Bannery 460 × 60px ve formátu JPG s hyperlinkovým odkazem Jednotná cena
2 000 Kč / 60 dnů

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!      Storno poplatky:  •  po uzávěrce objednávek 30 % ze základní ceny 
                                                                                                                                    •  po uzávěrce tiskových předloh 100 % ze základní ceny 

Doporučené formáty: tiskové PDF (PDF/X-1a, včetně ořezových značek); AI, CDR (včetně fontů a ořezových značek). V nouzi 
TIFF (1:1 v min. 300 dpi), JPEG (1:1 v min. 300 dpi). Při požadavku zajištění DTP výroby inzerátů účtujeme navíc 10 % 

 ky inzerátu v jiných médiích cena dohodou). 
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