jaro | spring 2014

Technické specifikace a ceník inzerce 2014
Využijte inzertního prostoru v časopisu
pro obrazovou či textovou upoutávku Vaší
kulturní, či muzejní instituce. Komerční
inzerce bude řešena individuálně.
Inzerci je nutno dodat v elektronické podobě
ve formátu PDF (určeném pro tisk) spolu
s certifikovaným barevným nátiskem.
V opačném případě nepřebíráme garanci
za požadovanou barevnost. Nepřijímáme
inzerci na filmech. Použitelné datové nosiče:
CD a DVD.
Pro výrobu souboru PDF doporučujeme
kompozitní (tj. neseparovaný) postscript,
s vloženým nebo zkřivkovaným písmem.
Rozlišení obrázků v PDF musí být minimálně
220 dpi, barevný režim CMYK, bez ICC profilů
a přímých barev. V názvech souborů nesmí
být použita diakritika ani speciální znaky.
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Tiráž
PR články umísťujeme do zrcadla sazby.
Okraje strany (210×276 mm) jsou: 40 mm
shora, 16 mm zdola, 10 mm u vnější a vnitřní
strany. Články mají 3 sloupce, mezi sloupci je
mezera 6,3 mm. Komerční prezentace musí
být zřetelně označena zkratkou (pr).
Soubory lze zasílat také e-mailem:
Mgr. Daniela Vránová, tel.: 543 332 075
e-mail: vranova@rect.muni.cz
Možné formáty inzerce/PR článků jsou
uvedeny v mm, ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Podklady pro tvorbu inzerce/PR článků:
texty ve formátu DOC, TXT, veškerá
vektorová grafika ve formátu EPS, AI (Adobe
Illustrator), obrázky ve formátu EPS, TIFF,
JPG v rozlišení 300 dpi. Grafy a tabulky
ve formátu DOC/XLS + náhled v PDF.
Fotografie či podklad pro scan minimálně 1:1
na lesklém papíře.
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Na spadové straně je nutno přidat 3 mm
na ořez. Doporučujeme odsadit text alespoň
5 mm od čistého formátu dovnitř. V případě
dvoustrany požadujeme každou stranu
samostatně. Použijte pouze ořezové značky
(pasovací značky vypněte).
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Fotografie na titulní straně:
Moravské zemské muzeum
Příjem inzerce
tel.: 543 332 075; mobil: 725 793 034
e-mail: vranova@rect.muni.cz
Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
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celá strana 210×276 mm
vč. spadu: 216×282 mm

půlstrana 210×126 mm
vč. spadu: 216×132 mm

čtvrtina 210×63 mm
vč. spadu: 216×66 mm

8.000 Kč*

4.500 Kč

2.200 Kč

* Cena celostránkové inzerce umístěné
na vnitřní straně obálky: 10.000 Kč.
* Cena celostránková inzerce umístěné
na zadní straně obálky: 15.000 Kč.

Objednávky předplatného:
tel.: +420 543 332 075
e-mail: info@mendelmuseum.muni.cz
Cena: 180 Kč včetně DPH.
Přijímání příspěvků, jejich úprava a recenzování se řídí Pravidly pro přispěvatele.
Nevyžádané rukopisy a fotografie
se nevracejí. Za obsahovou správnost
příspěvků nesou odpovědnost autoři.
Neoznačené fotografie jsou z archivu
redakce. Přetisk je povolen pouze
se souhlasem redakce.

