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

Ceník inzerce 2023
1/1 
210 x 280 mm (po ořezu) 
+ 5 mm na každé straně na spad
185 x 260 mm (zrcadlo)  

65 000 Kč
       

Plocha     

1/2       
210 x 140 mm – šířka + 5 mm na spad 
185 x 120 mm (zrcadlo) 
105 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
   95 x 260 mm (zrcadlo)

35 000 Kč

1/3        
210 x 90 mm – šířka + 5 mm na spad
70 x 280 mm – výška + 5 mm na spad

24 000 Kč

1/4     
105 x 140 mm + 5 mm na spad  
210 x 70 mm – šířka + 5 mm na spad
52 x 280 mm – výška + 5 mm na spad

18 000 Kč

-

zrcadlo

zrcadlo

zrcadlo

Vkládaná inzerce 
již od 1,10Kč/ks

Příplatky: 
- za konkrétní umístění +10%
- za grafické zpracování +10%

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Bannery, inzerce, 
soutěže, produktové tipy.

Vytváříme balíčky 
šité na míru.

Výhodné slevy za 
opakování a kombi slevy 

s dalšími časopisy.

1/6
93 x 78 mm + 5 mm na spad

12 500 Kč
2. + 3. obálka 75 000 Kč
4. obálka 85 000 Kč

Rozměry jsou uvedeny jako šířka × výška.
U formátů na spad je nutno přidat 5 mm 
na ořez po všech stranách

Technické požadavky pro podklady:
ostré PDF, v rozlišení 300 DPI 
(s pasovacími znaky a spadem min. 5 mm) 
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Počet stran 52

Časopis Rozmarýnka je průvodcem pro tvoření 
rodičů s dětmi a pro děti. Podporuje rozvoj 
představivosti, tvůrčí schopnosti a manuální 
zručnost dětí.Přináší návody pro nejmenší i pro 
starší děti. Vede tím děti k práci s výtvarnými 
pomůckami, nástroji a nářadím, učí je zpraco-
vávat materiály od přírodnin po papír, dřevo, 
drátky... a používat lepidla, barvy apod.

Technické podmínky:
Použitý papír: 60g/m2
Obálka: 115g křída mat
Tisk: čtyřbarevný ofset
Vazba: V1-2 sponky

Harmonogram  2023:
číslo vydání vychází uzávěrka podkladů objednávka inzerce
9 9.2. 20.1. 10.1.

10 18.5. 3.5. 21.4.

11 7.9. 22.8. 10.8.

12 9.11. 22.10. 2.10.

Témata:
Skládání, stříhání a lepení papíru, malování vodovými 
a akrylovými barvami, kreslení pastelkami, fixy, 
recyklace, tvoření z textilních materiálů, vyrábění 
z přírodnin, modelování, kreativní hmoty na různá témata: 
číslo 9 - Skládáme z papíru (jarní příroda a zvířátka) 
číslo 10 - Zahradní tvoření (léto na venkově)
číslo 11 - Vytváříme zvířátka (léto na venkově)
číslo 12 - Nápady z šišek (příroda v zimě) Reklamace lze uplatnit do 21 dnů od uveřejnění inzerátu.

Podklad emailem: 
inzerce@pvsp.cz

Obchod, marketing, inzerce:
PaedDr. Lenka Černá, 
tel.: 606 627 135, 
e-mail: cerna@pvsp.cz
Marcela Čapková, 
tel.: 601 532 889, 
e-mail: capkova@pvsp.cz
e-mail: inzerce@pvsp.cz
Jiřina Vitáková
tel.: 605 146 144,
e-mail: jirina.vitakova@provolnycas.cz


