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Magazín Pekné bývanie v záhrade 
vychádza štyrikrát ročne. Magazín zahŕňa 
tie najdôležitejšie informácie, ktoré 
potrebuje každý slovenský záhradkár pre 
starostlivosť o svoju záhradu.  Časopis 
sa venuje kvetinovej, pestovateľskej 
a stavebnej časti záhrady.

Periodicita: 4 vydania ročne
Náklad:  28 000 ks
Cena výtlačku:  2,20 €

Vydanie V predaji 
od Obchodná uzávierka

Podklady pre  redakčnú 
rubriku  

+ PR článok
Termín inzercie

Jar v záhrade 2021 5.2.2021 19.1. 19.1. 25.1.

Leto v záhrade 2021 28.4.2021 8.4. 8.4. 14.4.

Jeseň v záhrade 2021 28.7.2021 8.7. 8.7. 14.7.

Zima v záhrade 2021 29.10.2021 11.10. 11.10. 15.10.

Termíny a témy
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Formáty a ceny inzercie 
Formát Cena
2/1 strany 4 300 €

4. strana obálky 3 490 €

2. strana obálky 2 950 €

3. strana obálky 2 790 €

1. inzertná strana 2 550 €

1/1 strany v časopise 2 390 €

1/2 strany výška
1 390 €

1/2 strany šírka

1/3 strany výška
990 €

1/3 strany šírka

Formát Cena
PR 2/1 strany 4 300 €

PR 1/1 strany v časopise 2 390 €

PR 2/3 strany výška
1 700 €

PR 2/3 strany šírka

PR 1/2 strany výška
1 390 €

PR 1/2 strany šírka

Product placement 890 €

Redakčná rubrika 690 €

Testovanie 2 500 € 
+ produkčné náklady

Vkladaná inzercia  
Individuálne požiadavky po dohode 
s obchodným zástupcom za príplatok.

0,07 €/ks  
celý náklad, štandardný 

vklad do 25 g
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1/1 + spadávka
(215 x 280 mm) + 5 mm

2 390 €

1/2 výška zrkadlo
(95,5 × 260 mm) 

1/2 šírka zrkadlo
(195 × 122,5 mm)

1/2 – 1 390 €

1/3 výška zrkadlo
(61,5 × 260 mm) 

1/3 šírka zrkadlo
(195×82,5 mm) 

1/3  – 990 €

2/1 PR článok (5 000 znakov,  
2 – 8 obrázkov, logo), cena 4 300 €

1/1 PR článok (2 500 znakov,  
2 – 4 obrázky, logo)
1/1 PR  cena 2 390 €

1/2 PR článok výška 
1/2 PR článok šírka (1 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo) cena  1 390 €

PR natíve je redakčne spracovaný text 
tématicky sa týkajúci služby či produktu 
klienta spôsobom, ktorý čitateľovi 
prináša určitú hodnotu. Neobsahuje 
reklamné loga a max 1 – 2 reklamné 
názvy produktu.

Tému navrhne redakcia alebo si ju 
zvolí inzerent a redakcia ju spracuje 
spôsobom vlastným pre printový alebo 
online magazín.
Za finálnu podobu článku zodpovedá 
vydavateľ.
V závere článku je umiestnený text 
zdôrazňujúci, že článok priniesol 
magazín v spolupráci s finančnou 
podporou inzerenta. 

Cena za PR natíve je navýšená oproti 
štandardnému PR článku o cenu 
za tvorbu textu – na vyžiadanie 
u obchodníka.

PRÍPLATOK: 
10 % za požadované umiestnenie

ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia pre 
zmluvných partnerov

STORNO POPLATKY: 
•	 50	%	pred	termínom	uzávierky	objednávok	na	

dané číslo časopisu podľa edičného plánu

•	 100	%	po	termíne	uzávierky	objednávok	na	
dané číslo časopisu podľa edičného plánu

INZERTNÉ PODMIENKY:
•	 Ceny	sú	uvedené	bez	DPH.	
•	 Uplatniť	si	možno	iba	jeden	druh	zľavy.	
•	 Reklamný	článok	zalamuje	redakcia.	

Označenie inzerátu: platená inzercia.
•	 Vydavateľ	si	vyhradzuje	právo	na	

odsúhlasenie obsahu vkladanej a vlepovanej 
inzercie s možnosťou odmietnuť jej vydanie.

•	 Vydavateľ	si	vyhradzuje	právo	na	
odsúhlasenie vizuálov na obálkových 
stranách s možnosťou odmietnutia.

•	 Na	vkladanú	inzerciu	sa	neposkytujú	zľavy,	
cena je vrátane distribúčných a produkčných 
nákladov

•	 Pri	objednaní	vkladanej,	resp.	vlepovanej	
inzercie treba vydavateľovi doručiť 
vzor najneskôr do 14 dní pre termínom 
uverejnenia.

•	 Cena	a	opakovanie	takejto	inzercie	sa	
zarátavajú do celkového finančného objemu.

•	 Cena	za	neštandardné	formáty	po	dohode	
s obchodným oddelením.

•	 V	prípade	omeškania	objednávateľa	
s úhradou faktúry, je vydavateľstvo 
oprávnené uplatňovať si voči 
objednávateľovi úrok 0,05 % za každý deň 
omeškania a sankčný urok 10 % p.a.

•	 V	zmysle	§	31	–	36	zákona	o	účtovníctve	

č. 431/2002 Z. z. v platnom znení bude 
klientovi na uvedenú adresu zaslaná 
elektronická faktúra vo formáte pdf, ktorá 
bude spĺňať všetky náležitosti fakturačného 
dokladu	v	zmysle	§	75	a	76	zákona	o	DPH	
č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.

•	 Objednávateľ	je	povinný	uhradiť	faktúru	
vystavenú vydavateľstvom do 14 dní od 
dátumu jej vystavenia. Bankové spojenie 
vydavateľstva bude uvedené na faktúre.

PODKLADY NA INZERCIu:
•		 v	elektronickej	podobe:	PDF	s	rozlíšením	 

300 dpi, farebnosť CMYK




