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Náklad: 25 500 výtisků
- z toho 15 500 výtisků v české mutaci
10 000 výtisků ve slovenské mutaci

Počet stran: 28 + příloha
Zaměření: Časopis Bumík je určený především pro
děti předškolního věku. Hlavní postavička – kouzelný
medvídek Bumík – dětem hravou a zábavnou formou
zprostředkuje první znalosti a dovednosti v oblasti čtení,
psaní a počítání. Za doprovodu dalších zvířecích postaviček
děti řeší jednoduché úkoly: malují a dokreslují, řeší logické
úkoly, cvičí si paměť, hledají rozdíly, poznávají svět lidí
i zvířat, hrají si a vyrábějí jednoduché vystřihovánky z papíru.
V časopise nechybí ani oblíbené hádanky, hlavolamy, bludiště,
spojovačky, puzzle a malované čtení. Jednoduché rady
a srozumitelné návody dětem pomáhají pracovat samostatně,
což posiluje jejich zdravou dětskou sebedůvěru a rozvíjí jejich
fantazii i osobnost.
Technické podmínky:
- použitý papír: 80 g/m2 ofsetový bezdřevý
- příloha
170 g/m2 ofsetový bezdřevý
- obálka
115 g lesklá křída
- tisk
čtyřbarevný ofset
- rastr
60 bodů na cm
Podklady: e-mailem: baroa@seznam.cz
ostré PDF, v rozlišení 300 DPI
(s pasovacími znaky a spadem min. 5 mm)
nebo CD na adresu: Boční I. 648/51, 141 00, Praha 4
(grafik p. Zbořil 736 621 519)
Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu s elektronickou verzí
inzerátu dodat cromalín. Výtisk z barevných tiskáren nebo kopírek
nelze považovat za barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný
náhled a případné odchylky odstínu barev při vytištění v časopise
nemohou být předmětem reklamace.

Reklamace: Reklamace lze uplatnit do 21 dnů
od uveřejnění inzerátu.

1. - 2.
3. - 4.
5. - 6.
7. - 8.
9. - 10.
11. - 12.

vychází dne objednávka inzerce

2.1.
4.3.
6.5.
1.7.
2.9.
4.11.

2.12.2019
4.2.
6.4.
3.6.
5.8.
7.10.

210 x 140 mm – šířka + 5 mm na spad
185 x 120 mm (zrcadlo)
105 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
95 x 260 mm (zrcadlo)
19.500,- Kč
10.500,- Kč (jen pro SR)

zrcadlo

zrcadlo

1/3
210 x 90 mm – šířka + 5 mm na spad
70 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
14.500,- Kč
8.500,- Kč (jen pro SR)

1/4
105 x 140 mm + 5 mm na spad
210 x 70 mm – šířka + 5 mm na spad
52 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
10.500,- Kč
6.500,- Kč (jen pro SR)

II a III. obálka

IV.obálka

45 000,-Kč ČR i SR
25 000,-Kč jen SR

60 000,- Kč ČR i SR
35 000,- Kč jen SR

Vkládaná inzerce
již od 1,10Kč/ks
Uvedené ceny inzerce jsou bez DPH.

uzávěrka podkladů

10.12.2019
18.2.
20.4.
17.6.
19.8.
21.10.

zrcadlo

1/2

Příplatky:
- za konkrétní umístění +10%
- za grafické zpracování +10%

Harmonogram 2020:
číslo

210 x 280 mm (po ořezu)
+ 5 mm na každé straně na spad
185 x 260 mm (zrcadlo)
38.500,- Kč (pro ČR i SR)
25.000,- Kč (pouze pro ČR)
19.000,- Kč (pouze pro SR)

Obchod, marketing, inzerce:
PaedDr. Lenka Černá
Marcela Čapková
tel.: 222 325 100, 606 627 135
e-mail: inzerce@pvsp.cz,
www.medapusik.cz

Bannery, inzerce,
soutěže, produktové tipy.

Vytváříme balíčky
šité na míru.
Výhodné slevy za
opakování a kombi slevy
s dalšími časopisy.

