
INZERTNÝ SADZOBNÍK, časopis KAMARÁT, platný od 1.1.2019 do 31.7.2019 

Mesačník KAMARÁT je lifestajlový magazín pre teenagerov, ktorí chcú byt’ cool. 

Nájdu tu svoje hudobné a filmové hviezdy, módne trendy, príbehy, zábavu a plagáty. 

KAMARÁT je jediný slovenský magazín pre teenagerov. 

TECHNICKÉ PODMIENKY 

Náklad: 19 000 ks [aktuálny náklad a predaj možno nájst’ na www.abcsr.sk] 

Rozsah: 48 strán 

Periodicita: mesačník 

Cena: 1.49 eura 

Farebnost’: 4 + 4 

Druh tlače: rotačný ofset 

Papier: 60 gr, UPM SMART 

CENY ZA INZERCIU  

1/1 strana    1500 € [letný a zimný magazín 2000 €] 

1/2 strany    800 € [letný a zimný magazín 1200 €] 

1/3 strany    500 € [letný a zimný magazín 1000 €] 

1/4 strany    250 € [letný a zimný magazín 750 €] 

2. a 3. strana obálky  2000 € [letný a zimný magazín 3000 €] 

zadná strana   2500 € [letný a zimný magazín 3500 €] 

Pre množstevné zl’avy, zl’avy za opakovanie a platbu vopred, nás prosím 

kontaktujte.  

VKLADANIE A VŠÍVANIE [do 30g, cena za 1 ks, bez DPH] 

všívanie      0,043 € 

vkladanie      0,046 € 

vkladanie na vopred určené miesto  0,056 €  

lepenie samolepky     0,056 € 

lepenie lepidlom     0,065 € 

lepenie samolepky na určené miesto  0,080 €  

lepenie lepidlom na určené miesto  0,088 €  

balenie do fólie     0,043 € 



FORMÁTY 

2/1 obraz sadzby 385 x 230 mm 

1/1 po oreze na spadávku 200 x 250 mm, 1/1 obraz sadzby 185 x 230 mm 

1/2 na výšku – po oreze na spadávku 100 x 250 mm, 1/2 obraz sadzby 85 x 230 mm 

1/2 na šírku – po oreze na spadávku 200 x 125 mm, 1/2 obraz sadzby 185 x 105 mm 

1/3 na výšku – po oreze na spadávku 67 x 250 mm, 1/3 obraz sadzby 52 x 230 mm 

1/3 na šírku – po oreze na spadávku 200 x 83 mm, 1/3 obraz sadzby 185 x 63 mm 

1/4 na výšku – po oreze na spadávku 50 x 250 mm, 1/4 obraz sadzby 35 x 230 mm 

1/4 na šírku – po oreze na spadávku 200 x 63 mm, 1/4 obraz sadzby 185 x 43 mm 

STORNOPOPLATKY A PROVÍZIE 

2 týždne pred uverejnením   100% 

3 týždne pred uverejnením   50% 

Sprostredkovatel’ská provízia   10% 

Agentúrna provízia    15% 

K uvedeným cenám pripočítavame 20% DPH. 

ZADÁVANIE INZERTNÝCH PODKLADOV 

číslo         zadanie do tlačiarne            expedícia            dodanie podkladov 

1              13. augusta                       20. augusta  3. augusta 

2              17. septembra                  24. septembra 7. septembra 

3              15. októbra                       22. októbra  5. októbra 

4              12. novembra                   19. novembra 2. novembra 

5-6           10. decembra                   17. decembra 1. decembra 

7               11. februára                     18. februára  1. februára 

8               18. marca                        25. marca  8. marca 

9               15. apríla                          23. apríla  5. apríla 

10             13. mája                           20. mája  3. mája 

LM             10. júna                           17. júna  1. júna 



INZERTNÝ SADZOBNÍK, KAMARÁT POSTER, platný od 1.1.2019 do 31.7.2019 

Kamarát POSTER je plagátový špeciál, ktorý obsahuje výber posterov 

najžiadanejších hviezd zo sveta hudby, filmu či športu. Tlačí sa obojstranne na formát 

A4 a je balený v priehl’adnej fólii.  

TECHNICKÉ PODMIENKY 

Náklad: 10 000 ks  

Rozsah: 4 strany A1, tj. 32 strán formátu A4 

Periodicita: 5 x ročne 

Cena: 1.99 eura 

Farebnost’: 4 + 4 

Druh tlače: rotačný ofset 

Papier: 60 gr, UPM SMART 

CENY ZA INZERCIU  

1/1 strana    1000 € 

ZADÁVANIE INZERTNÝCH PODKLADOV 
mesiac  číslo   expedícia  dodanie podkladov 

jan/feb  1.   7. január  20. december 

mar/apr  2.   4. marec  18. február 

maj/jun 3.  6. máj   22. apríl 

sept/okt 4.  26. august   12. august 

nov/dec 5.  21. október  7. október 

Pre ďalšie možnosti inzercie, ako napríklad na webe kamaratweb.sk, facebookovej 

funpage Kamaráta s 90 000 fanúšikov či na našom profile na Instagrame, nás 

neváhajte kontaktovat’.  

Mgr. Peter Sabo 
PR a marketing 

KAMAPRESS - RNDr. Vladimír Topercer 
Na úvrati 53, 821 04 Bratislava 

00420 607 526 936 
peter@kamaratweb.sk

http://kamaratweb.sk

