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CENÍK INZERCE

Země světa je moderní měsíčník přibližující širokému okruhu čtenářů přírodní klenoty,
historické a umělecké památky, kulturní dědictví tradice a zvyky různých zemí.

Cena *

Formát na rejstřík

Formát na spad **

2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky

55 000 Kč
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140 x 216 mm
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168 x 240 mm
168 x 240 mm

1/1
1/2
1/2
1/3
1/4

50
28
28
20
15

140 x 216
68 x 216
140 x 106
44 x 216
68 x 106

168 x 240 mm
82 x 240 mm
168 x 119 mm
58 x 240 mm
––––––––

Inzertní plocha

strana
strany (na výšku)
strany (na šířku)
strany
strany

2.– 4. obálka
1/1 strana

zdánlivé známých přírodních jevů, přibližující prostředí významných historických událostí
a zamýšlející nad specifiky a rozdíly různých náboženství a kultur.
Země světa vás také seznámí s turistickými regiony České republiky.

format na spad

Země světa to jsou i populárně naučné články přinášející zasvěcený výklad o genezi

1/2 (na šířku)
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Kč
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2.– 3. obálka
1/1 strana

Země světa to jsou především monotematická čísla věnovaná jedné zemi, ostrovu,
městu či turisticky atraktivní oblasti.
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formát na rejstřík
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mm
mm
mm
mm
mm

* Ceny jsou uvedeny bez DPH (19 %)
** U formátu na spad nutno připočítat 3 mm
na všechny vnější strany – na ořez
Sleva od 3. opakování 5 %,
od 6. opakování 8 %, od 12. opakování 12 %
Platba předem – sleva 3 %
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Objednávky inzerce požadujeme 6 týdnů
před vydáním časopisu
Uzávěrka inzerce je 15. předchozího měsíce
Hotové inzeráty je třeba dodat jako soubor
pdf pro tisk generovaný přes Postskript
(všechna data CMYK), EPS s písmem
v křivkách (všechna data CMYK), CMYK TIFF

Země světa to je serióznost a kvalita informací zajištěná zkušenými redaktory,
Náklad 25 000 výtisků
Vychází 1. týden v měsíci
Cena 49 Kč
Distribuce po celé České republice
i na Slovensku

renomovanými autory a profesionálními fotografy.

1/2 (na šířku)
Země světa je časopis, který poskytuje řadu cenných informací i pracovníkům
v oblasti tisku, kultury a cestovního ruchu.
Země světa jsou výhodným inzertním periodikem pro subjekty působící v oblasti
cestovního ruchu, sportovních potřeb, dopravních služeb, telekomunikací, léčiv a řady
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dalších služeb souvisejících s cestováním.
• Časopis je určen široké veřejnosti se zájmem o cestování
• Poměrně rovnoměrné zastoupení mužů a žen
• Hlavní věková skupina 29 – 50 let, značný podíl mají ale i studenti, kteří čerpají,
především z monotematických čísel, informace a reálie ke studiu a ke zkouškám
• Nejvyšší čtenost v Praze a ve velkých městech

1/4
pouze
rejstřík

• Vzhledem k obsahu převažují čtenáři se středoškolským a vysokoškolským vzděláním
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Čistý formát 168 x 240 mm
Počet stran 72 + obálka
Technika tisku plochý ofset
Papír 100 g/m2, křída
Obálka 175 g/m2, křída, lamino
Lepená vazba V2
Vydává GeoBohemia, s.r.o., Brtnická 3
101 00 Praha 10. Společnost zapsána
v OR MS Praha, oddíl C, vložka 81493
Telefon: 271 721 207, 271 725 002
E-mail: redakce@zemesveta.cz
Internet: www.zemesveta.cz

