Černobílá inzerce
personální inzerce
celá strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/8 strany

64 Kč/1 cm2
34 000 Kč
18 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč

Barevná inzerce
celá strana
uvnitř časopisu
dvoustrana
2., 3. str. obálky
4. str. obálky
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany

52 000 Kč
80 000 Kč
52 000 Kč
56 000 Kč
27 000 Kč
18 000 Kč
15 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Slevy
• Pro celoroční objednávku barevné
inzerce poskytujeme slevy individuálně.
• Při opakování inzerátu bez jakékoli
změny obsahu nebo grafické podoby
poskytujeme od druhého zveřejnění
slevu ve výši 10 % z původní ceny.
• V případě závazné objednávky inzerce
na šest měsíců v jednom roce
poskytujeme slevu 15 %.
• Za platbu předem do uzávěrky
příslušného čísla poskytujeme
slevu ve výši 5 %.
Agenturní provize řeší redakce
individuálně.

Speciální nabídka
Inzerentovi, který do stejného čísla
objednává barevnou inzerci (min. 1/4
strany), poskytujeme zdarma stejný
rozsah (např. na podrobnější informace
o produktu prezentovaném v barevném
inzerátu, klinickou studii apod.; není však
možné prezentovat další přípravek).

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ
ceník a podmínky inzerce v roce 2022
Technické podmínky
1. Rastrové obrázky (fotografie):
Přijímáme veškeré obvyklé formáty,
zejména TIFF, EPS, JPG (nejvyšší poměr
kvalita/komprese) výhradně v režimu CMYK
nebo stupních šedi v případě černobílých
obrázků. Pokud obrázky budou dodány
v režimu RGB, nemůžeme zaručit optimální
barevné podání výsledného tisku.
Minimální doporučené rozlišení je 300 dpi
při dané velikosti obrázku.
2. Vektorové objekty (písma, loga, kresby):
Preferujeme vektorové formáty EPS, AI,
barevný režim výhradně CMYK.
Pokud jsou obsaženy texty, je nutné
provést převod do křivek.
Černé texty, linky, rámečky a podobné
objekty musí být složeny z čisté černé
(C=0, M=0, Y=0, K=100), ne soutiskem.

Další služby
Vkládání letáku do časopisu po 3 Kč/ks
při hmotnosti do 5 g. Přesáhne-li hmotnost letáku 5 g (A4, 80 g papír
ofsetový), max. do 45 g (3 x A4, 250 g
křída nebo nabídkový katalog do 16
stran, A4, 60 g papír), účtujeme navíc 3
Kč/ks, do 40 stran 8 Kč/ks.

4. Hotové celostránkové inzeráty,
do kterých nebudeme zasahovat:
Inzeráty je nutno dodávat v PDF,
v křivkách, optimalizované pro komerční tisk,
formát A4 s ořezovými značkami,
spadávky (přesahy, přeplnění) u objektů
zasahujících k okraji stránky přidejte
minimálně 3 mm.
5. Kontakt:
Kontaktní osobou pro případ problémů
s vytvářením dat je Kateřina Hoferková,
e-mail: katavev@centrum.cz

INZERÁT OZNAČTE: název_rozměr_barevnost (např.: mast_93x136_cb)

1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
210 x 297*
93 x 276
60 x 276
93 x 136
93 x 66
190 x 276
190 x 136
190 x 89
190 x 66
60 x 108
* Rozměr platí pro tisk na plnou stranu. Při zhotovení je nutno přidat po 3 mm nahoru
a dolů na spadávání; na liché straně přidat 3 mm vpravo, na sudé 3 mm vlevo.

Objednávky inzerce posílejte do redakce e-mailem na adresu:
casopis@lekarnici.cz
nebo písemně:
Časopis českých lékárníků, Rozárčina 1422/9, 140 02 Praha 4

Příplatek za umístění
Za umístění inzerátu podle požadavku
klienta (sudá, lichá strana; horní, dolní
polovina strany; vnitřní, vnější část
strany) účtujeme příplatek ve výši 15 %
z ceny inzerátu.

3. Kompletní inzeráty, které mají být
zakomponovány do stránek
(např. 1/2 strany):
Tyto inzeráty dodávejte ve formátu PDF
v režimu CMYK a v křivkách. U objektů
zasahujících k okraji stránky přidejte
minimálně 3 mm na každé straně.

Uzávěrky a distribuce ČČL v roce 2022
(uzávěrka inzerce / distribuce čísla)

č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:

3. 1. / 27. 1.
1. 2. / 28. 2.
25. 2. / 24. 3.
1. 4. / 25. 4.

č. 5: 27. 4. / 19. 5.
č. 6: 1. 6. / 27. 6.
letní dvojčíslo
7–8: 15. 7. / 8. 8.

č. 9:
č. 10:
č. 11:
č. 12:

1. 9. / 26. 9.
1. 10. / 24. 10.
1. 11. / 28. 11.
20. 11. / 19. 12.

Storno objednávky do posledního pracovního dne před uzávěrkou
70 % z ceny, storno po uzávěrce 100 % ceny.

