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Inzertný sadzobník časopisu KAMARÁT

Technickú údaje:

Platný od 1. 1. do 31. 12. 2020

Náklad*: 17.500 ks
Rozsah: 48 strán
Periodicita: mesačník
Cena: 1,57 €
Farebnosť: 4 + 4
Druh tlače: Rotačný ofset
Papier: 60 gr, UPM SMART

Časopis KAMARÁT je lifestylový magazín pre
teenagerov, ktorí chcú byť cool. Je jediným teen
časopisom na Slovensku s viac ako 50-ročnou
históriou, ktorý sa doteraz udržal na trhu vďaka
maximálnej obľube u mladých ľudí. Kamaráta
pozná celá generácia rodičov, ktorí ho v mladosti čítali. Čitatelia v ňom nájdu svoje hudobné
a filmové hviezdy, módne trendy, príbehy, zábavu
a postery. V priebehu roka vychádza aj ZIMNÝ
a LETNÝ MAGAZÍN, ktoré majú navýšený rozsah
a navýšený náklad.
Okrem Kamaráta je na trhu aj posterový dvojmesačný špeciál KAMARÁT POSTER, ktorý obsahuje
výber posterov najžiadanejších hviezd zo sveta
hudby, ﬁlmu a športu. Tlačí sa na formát A1 a je
balený v priehľadnej fólii. Vychádza v náklade
10.000 ks.
Vydavateľstvo zastrešuje aj on-line priestor,
v ktorom podporujeme inzerciu, umiestnenú
v časopise, ale rovnako je tu možnosť umiestniť
inzerciu len na on-line.
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Facebook
Funpage Kamarát má viac ako 90.000 fanúšikov.
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Web
Webová stránka kamaratweb.sk dopĺňa obsahom
časopis, je však aktuálnejšia. Mesačná návštevnosť sa pohybuje okolo 50.000 návštevníkov.
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7 x POSTER

Instagram
Na funpage kamaratmagazine je takmer 13.000
followerov.

* Aktuálny náklad časopisu Kamarát, jeho predaj a remitendu
môžete zistiť na abcsr.sk

Ceny za inzerciu (sú uvedené bez DPH)
1/1 strana 1.200 € (magazíny 1.600 €)
1/2 strana 600 € (magazíny 800 €)
1/3 strana 400 € (magazíny 600 €)
1/4 strana 300 € (magazíny 500 €)
2. a 3. str. obálky 1.800 € (magazíny 2.200 €)
zadná strana 2.500 € (magazíny 3.000 €)
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Ponúkame zľavy za množstvo, za opakovanie a platbu
vopred.
Agentúrna provízia: 15% (+DPH)
Sprostredkovateľská provízia: 10% (+DPH)

Formáty:
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 na výšku – 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
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