- nabídka inzertních služeb, podmínky
pro zadávání příspěvků, termíny uzávěrek,
platební podmínky 2022 -

Cena za cm2 tiskové plochy

Kč 28,-

Základny sloupců - 9,2 cm nebo 18,8 cm
Celkový rozsah - výška stránky do 26,5 cm
Podklady inzerce upravené – hotové grafické návrhy odešlete na e-mail pouze
ve formátu: PDF, WORD.
Cena za celostránkovou inzerci ( 18,8 x 26,5 cm)

Kč 13 950,-

Cena za ½ strany ( 18,8 x 13,25, / 9,2 x 26,5 cm)

Kč 6 975,-

Cena za ¼ strany ( 9,2 x 13,25 / 18,8 x 6,6 cm )

Kč 3 413,-

Řádková inzerce - barva černobílá - pouze do rozsahu 1 řádku - 60 znaků cena za jeden řádek - Kč 100,- . Plošná inzerce - barevná.
Inzerce na předvolební kampaně – přijímáme v rozsahu 1/4 inzertní strany.
( 9,2 x 13,25 / 18,8 x 6,6 cm ) černobílá
Kč 3 413,Objednávku inzerce a zpracovaný inzerát odesílejte na e-mail:inzerce@vinohrady.brno.cz
Ceny nejsou závislé na umístění v periodiku a v bloku inzerce. Formáty inzerce jsou pevně
dány. Tyto ceny a základny sloupců jsou stanoveny vydavatelem.

Celkový náklad 5 850 výtisků.
Informace :
e-mail:

tel. 544 216 529  www.kvicvinohradybrno.cz

inzerce@vinohrady.brno.cz



kvic@vinohrady.brno.cz.


PODMÍNKY PRO ZADÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
 Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz.

- formát: WORD – do termínu uzávěrky.
 Maximální délka je 1 800 znaků včetně fota (o umístění fota rozhodne
vždy redaktor dle situace a místa v příslušném čísle ).
 O zveřejnění příspěvku a případné úpravě rozhodne redakční rada,
za obsahovou správnost odpovídá autor.
 Přispěvatele žádáme o dodržení zadaných podmínek. Zpětně nesdělujeme
rozhodnutí redakční rady.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturace:odešlete do termínu uzávěrky objednávku a v příloze zpracovaný
inzerát na e-mail adresu.

 Platba v hotovosti: v kanceláři KVIC Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
Vždy po tel. dohodě: 544 216 529 * 737 259 478.

 Platba na účet: č. 86831621/0100 - k platbě uvádějte přidělený variabilní symbol
pro správné přiřazení - úhrada do termínu uzávěrky.

 Slevy na opakovanou inzerci neposkytujeme, ceny jsou konečné, nejsme plátci
DPH.

Termíny uzávěrek pro rok 2022 vždy do 10.00 hodin daného dne.

uzávěrka

distribuce

194 /únor

14.01.

od 28.01.

195/březen

11.02.

25.02.

196/duben

18.03.

31.03.

197 /květen

14.04.

29.04.

198 /červen

13.05.

27.05.

199 /červenec-srpen

10.06.

30.06.

200 /září

12.08.

26.08.

201 /říjen

9.09.

30.09.

202 /listopad

14.10.

27.10.

203 /prosinec

11.11.

25.11.

204 /prosinec-leden

02.12

16.12. 2022

Distribuce probíhá od daného termínu vždy do dvou následujících dnů.

