Ceník inzerce

Vážení čtenáři,
obracíme se na Vás s nabídkou poskytnutí reklamní plochy v přiloženém čtvrtletníku GALOPP REPORTER.
Vydavatelem tohoto periodického tisku je od roku 2010 na základě povolení Ministerstva kultury ČR
evid. č. MK ČR E 19578 společnost MAENTIVA Galopp, s.r.o..
Časopis GALOPP REPORTER je lifestylovým čtvrtletníkem, tištěným ve formátu A4 (210x297 mm), který se věnuje
všem činnostem souvisejícím s dostihovým sportem a chovatelstvím anglického plnokrevníka. V časopise najdete
rozhovory se zajímavými lidmi z řad majitelů, trenérů, jezdců, chovatelů a dalšími, bez kterých by tento krásný sport
nemohl existovat. V každém vydání naleznete taktéž rozhovory s osobnostmi show businessu, které mají blízký vztah
ke koním, reportáže z tréninkových a chovatelských center, důležitých dostihů a dražeb z celého světa. Vše je doplňováno prvotřídními fotografiemi od našich profesionálních redakčních fotografů.
Tento časopis je vydáván od dubna 2010 ve čtvrtletním nákladu 4 000–6 000 výtisků na papíře vysoké kvality a je
distribuován na adresy jednotlivých registrovaných odběratelů. Dále je distribuován „do ruky“ prostřednictvím hostesek během významných dostihových dní na všech závodištích v České republice a při různých společenských
akcích, jako jsou například Galavečer českého turfu v Prostějově, den otevřených dveří tréninkového střediska
Bošovice apod.
V případě zájmu o spolupráci s redakcí časopisu a prezentaci své značky v jediném časopise svého druhu vydávaném v České republice, který se věnuje exkluzivnímu prostředí dostihového průmyslu, nás neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle +420 734 567 571 či prostřednictvím e-mailu jkuzel@maentiva.com a sjednejte si nezávaznou
schůzku s naším editorem panem Martinem Bláhou.
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Běžná vnitřní strana

210x297 mm + 3 mm spad
50 000 CZK (2 000 EUR)

210x297 mm + 3 mm spad
60 000 CZK (2 400 EUR)

210x148 mm + 3 mm spad
30 000 CZK (1 200 EUR)

210x297 mm + 3 mm spad
30 000 CZK (1 200 EUR)

slevy
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čtvrtletní plná sazba
půlroční 
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Běžná vnitřní půlstrana

Třetina strany (vnitřní)

Čtvrtina strany (vnitřní)

210x148 mm + 3 mm spad
15 000 CZK (800 EUR)

210x99 mm + 3 mm spad
10 000 CZK (400 EUR)

210x75 mm + 3 mm spad
7 500 CZK (200 EUR)

Obálka: LK 250 g/m2 / disperzní lak

Vnitřní strany: LK 135 g/m2/ disperzní lak

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, neváhejte
nás kontaktovat na telefonním čísle +420 734 567 571
či emailu: jkuzel@maentiva.com

-5%

třičtvrtěletní

- 10 %

celoroční

- 15 %

