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Náš život
s handicapem

Výživa psa 
s cukrovkou

MALAK
KOLOSÁLNÍ ANATOLSKÝ LEV

MMeeziináárodní ššammppiioonnáát
vvee ssppoorrttoovvnníí kkyynnoollloogggiiii

Je váš pes
hyperaktivní?
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Zaměření:

Pes přítel člověka je nejstarší a nejčtenější ky-

nologický časopis. Vychází obdivuhodných 

63 let. 

Témata pro nás podstatná jsou: podat 

pomocnou ruku při výběru vhodného psího 

parťáka, při jeho výchově, výživě a péči o něj. 

Náš časopis přináší největší množství materiálu 

o zdraví psů, psaných skutečnými odborní-

ky, srozumitelně, do hloubky, se všemi akcep-

ty, nikoli staženými z internetu. Právě seriály 

o výživě, výchově a soužití s hyperaktivním 

psem, aktivitách vhodných pro každého, jako 

je například běh, jsou velmi oblíbená a žádaná. 

Na pomyslném vrcholu pak stojí aktivity se psem 

na různých úrovních. Zde přinášíme reportáže 

a rozhovory, aktivně řešíme kauzy porušová-

ní zákona. Pomáháme – nejen majitelům, 

chovatelům, ale i nechtěným a nemocným 

psům. Nejen otištěním jejich příběhů, ale každý 

měsíc i fi nanční a materiální částkou. 

Pes je a vždy byl přítel člověka. Naší mo-

tivací je dnes z mnoha lidí udělat zodpovědné 

přátele psa.

Časopis je velmi často oslovován jako výhradní 

mediální partner vrcholových akcí a pro vybra-

né chovatelské kluby se stal trvale spolupracu-

jícím subjektem.

Počet stran: 100

Příjem objednávek inzerce:

PaedDr. Lenka Černá, Marcela Čapková                  

tel. (zázn.): 222 325 100, tel.: 606 627 135

inzerce@pvsp.cz   

www.pvsp.cz

Pes přítel člověka – Ceník inzerce 2019

Podklady: e-mailem: inzerce@pvsp.cz
v programech ostré pdf, eps, tif v rozlišení 300 DPI (s pasovacími znaky a spadem min. 4 mm na všechny strany).
Grafi k p. Fátor tel.: 731 471 968, email: fator@aeromedia.cz
Upozorňujeme, že vazba časopisu je V2, proto je třeba počítat s lepem, který je cca 4  mm tzn. že texty a obrázky by měly začínat 
minimálně 9 mm od vnitřní strany!

Podklady k dalšímu zpracování: text ve Word, loga v křivkách, obrázky ve formátu: eps, tif, jpg, raw, psd
Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu s elektronickou verzí inzerátu dodat cromalin. Výtisk z barevných tiskáren nebo 
kopírek nelze považovat za barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný náhled a případné odchylky odstínu barev při vytištění 
v časopise nemohou být předmětem reklamace.

Reklamace: lze uplatnit do 21 dnů od uveřejnění inzerátu. Firma, jejíž inzerce je uveřejněna, plně odpovídá za obsah inzerátu.

Harmonogram pro rok 2019
číslo vychází dne uzávěrka objednávek dodání podkladu

1 20. 12. 2018 22. 11. 2018 6. 12. 2018

2 24. 1. 27. 12. 2018 10. 1.

3 21. 2. 24. 1. 7. 2.

4 21. 3. 21. 2. 7. 3.

5 18. 4. 21. 3. 4. 4.

6 23. 5. 25. 4. 9. 5.

7 20. 6. 23. 5. 6. 6.

8 18. 7. 20. 6. 4. 7.

9 22. 8. 25. 7. 8. 8.

10 19. 9. 22. 8. 5. 9.

11 24. 10. 26. 9. 10. 10.

12 21. 11. 24. 10. 7. 11.

1/2020 19. 12. 21. 11. 5. 12.

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/4 182 x 66 mm zrcadlo

    210 x 75 mm spad – šířka
6 000 Kč 8 400 Kč 10 800 Kč

    87 x 128 mm zrcadlo

    100 x 140 mm spad – výška

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/1 182 x 265 mm zrcadlo sazby
23 100 Kč 32 350 Kč 41 600 Kč     210 x 297 mm na spad (po ořezu) 

   

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/2 182 x 127 mm zrcadlo 

    210 x 145 mm spad – šířka
11 750 Kč 16 500 Kč 21 200 Kč

       87 x 265 mm zrcadlo 

    100 x 297 mm spad – výška

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/3 182 x 85 mm zrcadlo 

    210 x 100 mm spad – šířka 
7 900 Kč 11 080 Kč 14 270 Kč

      58 x 265 mm zrcadlo 

    71 x 297 mm spad – výška

Technické podmínky:

– použitý papír: 75g MWC

– obálka: 150g lesklá křída, 

 UV lak (rastr 175 LPI)

– tisk čtyřbarevný ofset

– rastr vnitřku 60 bodů na cm

Slevy za opakování:

3 – 5x 5 %  

6 – 8x 10 %

9 – 12x 15 %

Příplatky:

za konkrétní umístění v redakční části 25 %

za grafi cké zpracování 15 %

K výsledné ceně se připočítává 21 % DPH.

Plocha barevně

4. strana obálky / křída 68 250 Kč

Plocha barevně

2. a 3. strana obálky / křída 52 500 Kč

Speciální umístění a další možnosti inzerce: čb čb + 1 barva barevně

1. v inzertní části časopisu 
1cm2 (šíře 1 sloupce = 42 mm)

61 Kč 81 Kč 102 Kč

2. v redakční části časopisu
podval 210 x 40 mm spad 8 800 Kč

možnost modulové inzerce (atypické formáty) 145 Kč/cm2

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/16  42 x 62 mm (87 x 29 mm) 1 800 Kč 2 300 Kč 2 900 Kč

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/6  93 x 78 mm (72 x 99 mm) 4 100 Kč 5 700 Kč 7 250 Kč

Plocha čb čb + 1 barva barevně

1/8   87 x 62 mm 3 400 Kč 4 300 Kč 5 500 Kč

Periodicita: měsíčník              Bankovní spojení: UniCredit Bank 49418555/2700 Vydavatel: Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., IČO: 26436264, DIČ: CZ26436264

Po dohodě je možný jiný rozměr či speciální umístění, vkládání, všívání, vlepování.


