CENÍK A PRAVIDLA
PRO VAŠI INZERCI
V PERIODIKU ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ
ZPRAVODAJ.KRUMLOV
Periodikum s názvem Zpravodaj.krumlov.cz vychází v tištěné podobě od roku 2003, minimálně 2x
do roka (červen a prosinec). Pravidelná čísla periodika jsou doplňována o další vydání v průběhu roku.

Formát: A4, celobarevný tisk, materiál: 70g offset
Náklad: 6200 ks tištěný + PDF
Distribuce: 6000 ks do českokrumlovských domácností, 200 ks do
neziskových organizací a na veřejně přístupná místa v regionu
Českokrumlovsko (čekárny, úřady apod.),
apod.) + v PDF (stránky vydavatele a
partnerských organizací)
Vydavatel: obecně prospěšná společnost:
společn
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
sídlo: 5. května 251, Plešivec,
ec, 381 01 Český Krumlov
IČ: 70815089, www.icos.krumlov.cz
Kontakt pro inzerenty: Tomáš Zunt, ředitel, o.p.s., e-mail:
e
icos@krumlov.cz, tel.: 728 151 008

CENÍK INZERCE:
• FORMÁT: 1/1 (CELOSTRÁNKOVÝ): 188 x 260 mm – 9.800 Kč
• FORMÁT: 1/2 (PŮLSTRÁNKOVÝ): 188 x 128 mm – 4.900 Kč
• FORMÁT: 1/3: 188 x 84 mm – 3.300 Kč
• FORMÁT: 1/4: 93 x 128 mm – 2.900,- Kč
• FORMÁT: 91 x 50 mm (1. strana periodika)1: 10.000 Kč
• JINÝ FORMÁT: INDIVIDUÁLNĚ DLE DOHODY
Při opakované inzerci možná sleva: 10%
Pozn.: Jedná se o ceny konečné (nejsme plátci DPH).
Příjem z inzerce je využíván na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov.
Svou inzercí tak nejen zviditelňujete své produkty či služby, ale podporujete i potřebné obecně
prospěšné služby pro seniory, ohrožené děti a mládež, rodiny s malými dětmi či osoby se zdravotním
postižením v regionu. Více o našich službách na www.icos.krumlov.cz.

Běžná inzerce je uveřejňována na viditelném, orámovaném místě na vnitřních stranách periodika, exkluzivní prostor na 1.
straně (v dolní části) je možný pouze v uvedeném formátu, případně dle domluvy tomuto formátu blízkém.
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Preferovaný předmět inzerce: nabídky služeb, výrobků, společností, volná pracovní místa, pozvánky
na kulturní, společenské apod. akce, poděkování,… se zacílením zejména na Českokrumlovský region.
Obsah inzerce nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Pravidla a objednávky:
-

-

-

-

-

-

Objednávky jsou přijímány písemně na e-mailovou adresu: icos@krumlov.cz, případně na adresu
sídla vydavatele (5. května 251, 381 01 Český Krumlov), a to nejpozději do 10. května pro
červnové vydání, do 20. 11. pro prosincového vydání. Ideální je objednávka prostřednictvím
formuláře, který je ke stažení na stránkách icos.krumlov.cz (zpravodaj).
Objednávka musí obsahovat:
o identifikace objednavatele (v případě firmy: název firmy, úplná adresa, IČ, bankovní
spojení, jméno osoby oprávněné učinit objednávku, kontaktní údaje objednavatele; v
případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, bankovní spojení,
kontaktní údaje)
o formu úhrady
o velikost inzerce
o termín uveřejnění inzerce: červen nebo prosinec
o datum objednávky
o jako přílohu podklady k inzerci
Přijetí objednávky vám bude potvrzeno na e-mailovou adresu. Bude-li to možné, budou vám
zaslány i informace o termínu případného mimořádného vydání, kdy můžete zvážit inzerci mimo
pravidelná vydání. O zveřejnění rozhoduje vedení ICOS Český Krumlov, o.p.s. V případě odmítnutí
(například při nedostatku prostoru pro inzerci v daném vydání) bude objednavatel o této
skutečnosti informován. Stejně tak bude objednavatel informován o termínu uveřejnění, případně
o nedostatcích podkladů a potřebě tyto doplnit.
Podklady musí být zaslány elektronicky (ideálně formát doc., docs., pdf, fotodokumentace
ideálně ve formátu JPG, TIFF, případně dle dohody s vydavatelem) na uvedenou e-mailovou
adresu: icos@krumlov.cz ve výše uvedených termínech nebo dle domluvy.
V případě, že objednatel dodá na základě domluv podklad graficky nezpracovaný, bude tento
běžným způsobem zpracován a bude zaslán objednavateli ke korektuře (nicméně v tomto případě
je nutné dodat podklady s dostatečným předstihem).
Způsob platby: Na základě vydavatelem vystavené faktury, v případě domluvy do pokladny ICOS
Český Krumlov, o.p.s.

Ceník a pravidla pro inzerci v periodiku Zpravodaj.Krumlov platná od 1. 4. 2016.
Schváleno: Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

2

