Pre čitateľov tvoríme tituly,
pre vaše podnikanie príležitosti

Cenník inzercie

2021
Bezpochyby najznámejší a najpredávanejší titul v oblasti nákladnej dopravy vstupuje už do 31. ročníka.
Na príprave tohto česko-slovenského mesačníka sa podieľa vysoko odborný tým redaktorov a stálych
spolupracovníkov, vrátane profesionálnych vodičov, ktorí do testov prinášajú mimoriadne reálny pohľad.
Trucker je ako jediný časopis o doprave je zaradený do auditu ABC (www.abccr.cz), teda nezávislého
overovania predaného nákladu.

CENY INZERCIE (Ceny v EUR)
Rozmer (časť strany)

ZĽAVY
cena 4 farby

Opakovanie inzerátu:

2/1

4 590

3–5x

1/1

2 700

6–8x

9%

2/3

2 020

9–11x

15 %

1/2

1 600

12–15x

17 %

1/3

1 090

16–viackrát

20 %

1/4

900

OBÁLKA ČASOPISU (Ceny v EUR)

6%

PRÍPLATKY

2. strana obálky

4 050

Umiestnenie podľa požiadaviek

10 %

3. strana obálky

4 050

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

5 380

Formáty menšie ako 1/1 na spadávku

10 %

POZNÁMKA

PLAGÁT (Ceny v EUR)
Plagát jednostranný (všitý v strede časopisu)

3 750

Plagát obojstranný (všitý v strede časopisu)

6 380

Motív podlieha schváleniu vydavateľa.

Všetky ceny sú v € bez DPH a obsahujú štandardné grafické spracovanie. Inzercia je fakturovaná z ČR v EUR a hradí
sa na účet v SR.

PLATBA, STORNO POPLATKY

VKLADANÉ PRÍLOHY

Splatnosť daňových dokladov je 14 dní od dátumu
vystavenia, pri prekročení doby splatnosti je vydavateľstvom účtované penále vo výške 0,3 % z fakturovanej
ceny za každý deň omeškania. Pokiaľ zadávateľ inzercie
stornuje inzerciu do dátumu uzávierky inzercie, neplatí
žiadne storno poplatky. Po uvedenom termíne hradí
100 % ceny inzerátu. Stornovať inzerciu je možné výlučne písomnou formou. Prípadné vady uverejneného
inzerátu je možné reklamovať výhradne písomne do 10
dní po expedícii inezrátu. V prípade storna má zhotoviteľ právo požadovať vrátenie zliav za opakovanie alebo
finančný objem, na ktoré zadávateľ stornovaním stratil
právo. Zadávateľ je povinný požadovanú zľavu zhotoviteľovi zaplatiť.

Voľne vložené: veľkosť max. 210 x 297 mm.
Tlač príloh zabezpečuje zákazník. Na tlač letákov za výhodné
ceny vyhotový vydavateľ kalkuláciu na vyžiadanie. Pozn.: Na
prílohy sa nevzťahujú žiadne zľavy ani agentúrne provízie.
Výber adries
(podľa počtu alebo
predplatiteľov)

Formát prílohy

Vloženie do
celého nákladu

do veľkosti A4

0,08 €

0,17 €

dvojstrana A4

0,11 €

0,20 €

(rozdiel poštovného zapríčinený prípadným zvýšením
hmotnosti hradí zákazník)
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FORMÁTY INZERÁTOV (v mm)

1/1
čistý
formát
210 x 297

2/1
čistý formát
420 x 297

1/2
zrkadlo
92 x 270

1/2
zrkadlo
185 x 135

1/3
zrkadlo
122 x 136

1/1
zrkadlo
185 x 270

1/3
zrkadlo
58 x 270

1/3
zrkadlo
185 x 90

2/3
zrkadlo
185 x 180

1/4
zrkadlo
122 x 102

2/3
zrkadlo
122 x 270

1/4
zrkadlo
58 x 214

1/4
zrkadlo
185 x 67

TERMÍNY A TÉMY
Vydanie
číslo

Termín
vydania

Uzávierka
inzercie

Digitálne
podklady

Hlavné témy
a špeciálne prílohy

Trucker 1–2

18. 2. 2021

25. 1. 2021

4. 2. 2021

Pohodlie vodiča / Pneumatiky a protektorovanie

Trucker 3–4

15. 4. 2021

22. 3. 2021

1. 4. 2021

Stavebná technika / Alternatívne pohony

Trucker 5–6

17. 6. 2021

24. 5. 2021

3. 6. 2021

Lízing, prenájom a požičovňa vozidel / Autobusy

Trucker 7–8

12. 8. 2021

19. 7. 2021

29. 7. 2021

Nadstavby a návesy

Trucker 9

16. 9. 2021

23. 8. 2021

2. 9. 2021

Náhradné diely / Monitoring vozového parku

Trucker 10

14. 10. 2021

20. 9. 2021

30. 9. 2021

Komunálna technika / Alternatívne pohony

Trucker 11

18. 11. 2021

25. 10. 2021

4. 11. 2021

Zimná prevádzka / Autonómne riadenie

Trucker 12

16. 12. 2021

22. 11. 2021

2. 12. 2021

Platobné karty / Cisterny a silá

TLAČ
Vychádza:
od roku 1991
Periodicita:
mesačník
Náklad:
15 000 výtlačkov
Čítanosť:
35 000 (Mediaprojekt I. Q 2017)
Rozsah:
cca 64 farebných strán
PREDAJ A DISTRIBÚCIA
predplatné, MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO,
a.s., čerpacie stanice, výstavy a veľtrhy, pri objednávke inzercie nad 500 € zdarma ročné predplatné

OBSAH
– Testy úžitkových a nákladných automobilov ako i autobusov, s pomocou profesionálnych vodičov
– Podrobné produktové a technické informácie
– Recenzie rôzneho príslušenstva a vybavenia nákladných áut
– Legislatíva a celá rada ďalších aktuálnych informácií z odboru
– Pútavé reportáže zo sveta nákladnej dopravy
a života profesionálnych vodičov, cestopisy

Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva Business Media CZ s.r.o., sú v úplnom znení
zverejnené na www.bmczech.cz v časti NABÍDKA – MEDIADATA.

CENY PREZENTÁCIE NA WEBU
WWW.TRUCKER.CZ / TRUCKER.SK
W

www.bmczech.cz

Internetový portál o úžitkových vozidlách a kamiónoch, na ktorom nájdete profesionálne testy nákladných vozidiel, dodávok
a autobusov a veľa ďalších informácií. Vďaka odborným redaktorom
časopisov Trucker, Doprava a Silnice, či Automobil, obsahom webu
je bezkonkurenčne najrozsiahlejšia databáza článkov – od testov cez
novinky, históriu, šport, až po techniku. Na rozdiel od tlačených verzií umožňuje okamžitú aktualizáciu redakčného a inzertného obsahu
a taktiež reakcie na čitateľské ohlasy. Stabilne obsahuje rastúcu
databázu registrovaných užívateľov priamo na webe, ale aj na Facebooku. Registrovaní užívatelia sú o aktuálnych novinkách na
www.trucker.sk informovaní každý štvrtok prostredníctvom newslettera. Web je prispôsobený používaniu na smartphonoch a tabletoch.

PRINÁŠA

PREHĽ AD RUBRÍK

• Aktuálne informácie z oblasti
dopravy.
• Testy vozidiel, predstavenie
noviniek,
• trendy budúcnosti, reportáže,
históriu.
• Športovú techniku, poradňu
odborníkov a aktuálne správy
z firiem.
• Archív časopisov.

• NOVINKY – ako prví prinášame horúce novinky z odboru.
• TRUCK – podrobné informácie a profesionálne testy zo sveta nákladných
automobilov.
• BUS – články a reálne testy mestských a diaľkových autobusov a mikrobusov.
• VAN – profesionálne testy a informácie o ľahkých úžitkových automobiloch do 3,5
tony.
• DOPRAVA – praktické rady pre dopravcov potrebné na ekonomické a technické
riadenie ich firiem.
• HISTÓRIA – množstvo zaujímavých článkov o histórii vozidiel a automobilových
značkách.

BANNERY (v € bez DPH)

PR ČLÁNOK
Cena inzercie na 7 dní

Typ

Rozmer

Celý
web

Hlavná
strana

Rubrika

Leaderboard

970 x 100 px

400

240

200

Rectangel

300 x 300 px

352

200

176

Skyscraper

120 x 600 px

288

160

144

Banner

728 x 90 px
480 x 90 px
468 x 60 px

160

100

80

• 28 dní je umiestnený vo vybranej rubrike, potom
prechádza do archívu.
• Rozsah: text max. 3000 znakov, až 10 fotografií, max.
600x600 px/*.jpg, nadpis max. 45 znakov, perex max.
450 znakov, v upútavke sa zobrazuje 150 znakov (formát
textu /*.doc, *.txt, adresa hypertextového odkazu).
cena:
1 000 € +
bonus

BONUS
• Partner rubriky na dobu 2 mesiacov (logo
v rubrike s preklikom na stránky firmy).
• Zaradenie PR článku do newslettera.

PODKLADY
Všetky banery je možné dodávať vo formátoch .gif, .jpg, .png, .html5. Max. veľ kosť banera je 50 KB.
ŠPECIÁLNE INZERTNÉ
BENEFITY
• Možnosť umiestnenia
produktového videa
v požadovanom formáte
do komerčného oznámenia
klienta (video dodáva klient).
Vhodné na testy vozidiel,
predstavenie produktov,
odborných rád a pod.
• Možnosť umiestnenia
inzertného videa
v newsletteri.

ŠPECIÁLNE INZERTNÉ PROJEKTY
• KOMERČ NÁ PREZENTÁCIA – Komerčné oznámenie s logom v redakčných rubrikách
(text v rozsahu 75 znakov, logotyp, 1 obrázok).
• ZARADENIE DO NEWSLETTERA – Zaradenie komerčného oznámenia do
newslettera.
• PARTNER RUBRIKY – Logo na stránkach rubriky s preklikom na definované stránky.
• PARTNER WEBOVEJ STRÁNKY – Umiestnenie loga klienta na domovskej stránke
(homepage) s preklikom na definované stránky.
• Č ITATEĽ SKÁ SÚŤAŽ – Klient má možnosť položiť čitateľom súťažnú otázku v súlade
so svojim marketingovým zámerom a motivovať ich k odpovedi ponukou výhry.
• ANKETA PRE KLIENTA – Klient môže zadať anketovú otázku, týkajúcu sa jeho
produktu, na ktorom je umiestnené logo.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA INZERTNÉ PODKLADY
PDF PODĽA NORMY PDF/X-1A ALEBO PDF VERZIA 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)
Dokument musí byť vytvorený prepočítaním postscriptového súboru Adobe Distillerem, tlačou do PDF, exportom (napr.
z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale len za podmienok dodržania normy PDF/X-1a alebo verzie 1.3. Ďalej musí (ak je inzercia
na čistý formát) obsahovať minimálne 5 mm spadávky, orezové značky najmenej 4 mm od čistého formátu. PDF súbor nesmie
obsahovať objekty v RGB farebnom priestore a priame farby, vložené ICC profily, OPI informácie.
ĎALŠIE FORMÁTY PODĽA DOHODY
Pre kontrolu farebnosti je vhodné dodať farebný vzor, ktorý je vytvorený podľa štandardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). V prípade nedodržania štandardu ISO 12647-2:2013 nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť. V prípade nedodania farebného
vzoru nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť a za chyby vzniknuté pri spracovaní inzerátu.
Pre farebný prevod odporúčame používať použité bitmapové súbory z rôzných farebných priestorov do farebného priestoru
CMYK profily tlačového štandardu ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento štandard je používaný pri vytváraní obsahu periodika, na vytváranie certifikovaných náhľadov a na tlač. Pri použití iných ICC profilov alebo inej metódy prevodu do CMYK
nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť.
Na spracovanie sa používajú sady Adobe Creative Suite 5 a 6.
Dáta možno dodávať na nosičoch CD, DVD, na prenosných USB a FireWire (IEEE 1394) diskoch, elektronickou poštou, cez FTP
server (prístup na vyžádanie), cez www.uschovna.cz, ďalšie možnosti predávania dohodou
DTP-Studio, Business Media CZ, tel.: +420 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz
Inzerciu do DaS zasielajte na adresu:
petr.pucelik@bmczech.cz

Inzerciu do Truckera zasielajte na adresu:
maresovi5@gmail.com

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. Platobné podmienky
Inzeráty sú fakturované objednávateľovi do siedmych dní od uverejnenia inzercie. Faktúru Vám zašleme spolu s výtlačkom
časopisu a splatnosť faktúry je 14 dní, ak nie je zmluvne dohodnutá iná lehota na zaplatenie. V prípade, ak je objednávateľ
inzercie v omeškaní so zaplatením faktúry, je povinný uhradiť penále vo výške 0,1% z fakturovanej sumy, a to za každý deň
omeškania s platbou. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zálohovú platbu vopred, a to v prípade opakovaného porušenia platobnej disciplíny.
2. Plnenie zákazky
Objednávateľ má právo na zľavu, a to v prípade, že vinou vydavateľa došlo k vytlačeniu a uverejneniu inzercie, ktorá nezodpovedá odsúhlasenej verzii. Objednávateľ má právo na reklamáciu odlišnej farebnosti inzercie len v prípade, ak dodá spolu
s podkladmi inzercie aj farebný nátlačok a podklady odpovedajúce technickým podmienkam vydavateľa.
V prípade, že objednávateľ v termíne uzávierky nedodá podklady na výrobu inzercie v dostatočnej kvalite, budú použité tie
podklady, ktoré objednávateľ dodal, a to bez nároku na reklamáciu kvality vytlačenej inzercie. Pri opakovanej inzercii musia
byť akékoľvek zmeny v inzercii oznámené písomne, a to najneskôr v deň uzávierky inzercie. V prípade, že objednávateľ nedodá zmeny alebo nové podklady, bude inzerát uverejnený v rovnakej podobe ako v predchádzajúcom vydaní.
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