Ceník inzerce 2022
pro web a tisk
Časopis Stavební technika je na trhu od roku 2002. Vychází šestkrát ročně v distribuovaném nákladu
3 000 ks. Časopis se zasílá živnostníkům, do firem podnikajících ve stavitelství, v těžebním, důlním a
zpracovatelském průmyslu, v logistice, autodopravě a ve výrobě strojů; dále do škol, knihoven a také široké
komunitě strojníků z Česka a Slovenska. Důraz je kladen na tématickou vyváženost a kvalitní redakční
obsah, na jehož přípravě se podílejí zkušení externí spolupracovníci. Kromě bezplatného zasílání (firmy,
strojníci, instituce) se Stavební technika opírá též o početnou předplatitelskou komunitu. Časopis je
pravidelně propagován pomocí sociálních a obsahových sítí, prostřednictvím www.stavebni-technika.cz nebo
na tuzemských veletrzích a výstavách.

I) Plošná inzerce

Formát

S prostorem pro články1)

Bez prostoru pro články

Celá strana ‒ A

35 750 Kč

20 000 Kč

Polovina strany ‒ B, C, D

23 050 Kč

12 550 Kč

Třetina strany ‒ E, F

22 000 Kč

11 500 Kč

1

) K inzerátu o velikosti 1/3 nebo 1/2 je k dispozici prostor na článek 1 A4, k inzerátu 1/1 prostor na článek o rozsahu
2 A4. Kompletní podklady (text a foto) potřebné pro zveřejnění článku dodá klient. V případě požadavku na
překročení rozsahu u článku bude navýšení ceny řešeno individuálně. V ceně je zahrnuto pouze zveřejnění článku
v tisku a jeho základní převedení na web.

Příplatky:
• 2. a 3. obálková strana … 4 500 Kč, 4. obálková strana … 11 000 Kč, přesné umístěné … 3 000 Kč

II) Články
Formát

Specifikace

Vlastní text, do 1 A4 v tisku

Text a foto dodá klient.

16 900 Kč

Vlastní text, do 2 A4 v tisku

Text a foto dodá klient.

22 100 Kč

Článek s produkcí1), do 1 A4 v tisku

Píše redakce na základě podkladů klienta.

18 750 Kč

Článek s produkcí ), do 2 A4 v tisku

Píše redakce na základě podkladů klienta.

25 200 Kč

Reportáž2), 2‒3 A4 v tisku

Kompletně zajišťuje redakce.

37 650 Kč

Zpravodajství z terénu2), 1 A4 v tisku

Kompletně zajišťuje redakce.

25 400 Kč

Zpravodajství z terénu ), 2 A4 v tisku

Kompletně zajišťuje redakce.

31 850 Kč

Komerční sdělení3), do 1 A4 v tisku

Text a foto dodá klient.

13 950 Kč

Text a foto dodá klient.

19 750 Kč

1

2

3

Komerční sdělení ), do 2 A4 v tisku

Cena

1

) Bez výjezdu, psaní z redakce.
) V ceně je zahrnuto cestovné (celkem tam a zpět, příjezd-odjezd z Hradce Králové) do 200 km; nad tento rámec
účtujeme 10 Kč/km.
3
) Články mimo obor časopisu, případně nesplňující redakční pravidla viz https://www.stavebni-technika.cz/o-nas/proautory/. V ceně je zahrnuto pouze zveřejnění článku v tisku a jeho základní převedení na web.
2

Příplatky:
• Titulní strana tištěného časopisu (fotografie + název článku). Foto podléhá schválení redakcí, pouze k
článkům o rozsahu 2 A4 a více. … 19 000 Kč

III) Slevy a agenturní provize
(1) V případě opakování inzerátu (3× a více) a objednávek nad 50 000 Kč poskytujeme individuálně množstevní slevu.
(2) Při objednání článků reklamní agenturou je maximální výše agenturní provize (slevy) pro klienta 10 %. Při
objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše agenturní provize pro klienta 20 %.

IV) Cena a platnost ceníku
(1) Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
(2) Tento ceník platí od 11. 7. 2022.
(3) Aktuální verze ceníku jsou zveřejňovány na www.stavebni-technika.cz.

verze ceníku: 22.02

