MEDIAKIT

vitajte

V MUŽSKOM SVETE

EXCLUSIVE – magazín náročného muža je lifestylový magazín,v ktorom si svoje čítanie
nájdu nielen muži, ktorým je primárne určený, ale svojím obsahom a zaujímavými
tipmi zaujme určite aj ženy.
Mesačník EXclusive pre vás vyberá to najzaujímavejšie, najnovšie, najtrendovejšie
a snaží sa priniesť to najlepšie zo širokej palety záujmov čitateľa.
Jeho cieľom je prisvojiť si všetky prívlastky „naj…“ a vyhovieť tak aj tým najnáročnejším.
Magazín EXclusive na svojich stránkach ponúka seriózne rozhovory s top manažérmi
popredných slovenských a zahraničných firiem, posledné trendy v oblasti módy,
hodiniek, šperkov, luxusných automobilov a motocyklov, architektúry a bytového dizajnu, až po tipy na lukratívne dovolenkové destinácie,
či adrenalínové športy...
Obsahovú stránku časopisu umocňuje aj kvalitná grafika,
exkluzívna tlač a prevedenie stránok.

vitajte vo svete
Prostredníctvom našho magazínu vás uvedieme do
sveta prominentov, večierkov, zábavy, ale aj charitatívnych akcií. Vďaka nám sa dozviete viac o ich
životnom štýle, o tom ako trávia voľný čas,
kde dovolenkujú a aké sú ich hobby.

zábavy

vitajte vo svete

módy
Prinesieme vám prehľad najnovších módnych a kozmetických trendov a inšpirujeme vás množstvom nápadov z prehliadkových mól a červených kobercov...

vitajte vo svete zdravého

životného štýlu
Ponúkneme vám menu pre zdravý
životný štýl, vyskúšame za vás reštaurácie,
fitnesscentrá, wellness a spa hotely, golfové
ihriská a destinácie. Prezradíme vám triky
na to, ako vyzerať vždy čo najlepšie...

vitajte

vo svete techniky
Nové technické vychytávky,
testy automobilov a motocyklov,
mnoho zaujímavostí zo sveta
mobilnej komunikácie, audio a
videosystémov, skrátka tie naj
vychytávky z oblasti „mužských
luxusných hračiek“.

vitajte

vo svete dizajnu
Na našich stránkach nájdete
nielen nové trendy v bývaní,
architektúre a dizajne, ale pokúsime sa pre vás pootvoriť
dvere do domácností našich
aj zahraničných prominentov.

CENNÍK INZERCIE
Uvedené ceny nezahŕňajú 20% DPH

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana 			
1/2 strany vertikálne 		
1/2 strany horizontálne
1/3 strany 			
1/4 strany 			

vlepovanie strany
3.900 eur
2.150 eur
2.150 eur
1.750 eur
1.450 eur

do väzby - dodaný inzerentom 			

4.650 eur

P. R. rubriky
4-6/1 strana – módny editorial 			
1/1 strana – rubrika TIMEOUT			
1/6 strany v rubrikách (v neštandardizovaných formátoch)

6.450 eur
2.150 eur
750 eur

4.650 eur
4.650 eur
5.350 eur
9.550 eur
9.560 eur

Ceny za vkladanie a vlepovanie reklamných tlačových
materiálov

obálky
druhá 1/1 strana obálky 						
tretia 1/1 strana obálky 						
štvrtá 1/1 strana obálky 						
cover 1/1 strana obálky 						
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1 		
PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)		
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)
11. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa content I.)
13. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa content II.)
15. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual book
17. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual screen)
19 - 29. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual music

4.450 eur
4.450 eur
4.350 eur
4.250 eur
4.150 eur
4.150 eur
4.150 eur

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu 				
- voľné vkladanie do časopisu a zatavenie do fólie 		
- vkladanie s určením pozície 				
- vkladanie s určením pozície a zatavenie do fólie 		
- vlepovanie na inzertnú stranu 				
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku a zatavenie do fólie

7.750 eur
7.450 eur
7.050 eur
6.650 eur
6.350 eur

0,05 eur
0,10 eur
0,08 eur
0,12 eur
0,08 eur
0,13 eur

Príplatky
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných)
Všetky inzeráty vyrábané redakciou

formát 2/1 strany
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu) 		
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu) 			
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu) 			
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu) 2			
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu) 				

Možnosť vkladania či vlepenia inzercie je potrebné vždy predjednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou. Inzerent hradí technické náklady časopisu
za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a
testerov k číslu.

+ 10%
+ 10%

STORNOPOPLATKY
10 dní pred uverejnením
21 dní pred uverejnením
po záväznej objednávke do 21 dní pred uverejnením

100%
50%
25%

Parametre podkladov pre inzerciu

Technické špecifikácie

1. Len v elektronickej podobe, upravené na presný rozmer časopisu
2. V dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK,
s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 – 300 DPI.
3. Na nosičoch CD-ROM, e-mail: do veľkosti 3,5 MB.
4. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní
chemigrafického nátlačku.

Cena výtlačku : 2,90 eura
Predplatné: 29 eur
Periodicita : mesačník
Tlačený náklad : 5 500 ks
Rozsah: 100 str. + 4 str. obálka
Farebnosť: 4/4
Väzba: V -2
Papier: LK 100 g, obálka 170 g + UV LAK
Formát: 205 x 275 mm

Rozmery inzercie: sadzobný obrazec + 5 mm spadávka

1/1

1/2 na šírku

1/2 na výšku

1/3 na šírku

1/3 na výšku

1/4

205 x 275 mm

205 x 137,5 mm

102,5 x 275 mm

91,5 x 205 mm

68 x 275 mm

51 x 68,5 mm

Vydáva vydavateľstvo
EXCLUSIVE PLUS MEDIA spol. s r.o.
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
Kontakt:
Mgr. František Olah, riaditeľ
Telefón: +421903761424
E-mail: riaditel@magazinexclusive.sk

