Tradiční, pravidelně vycházející publikace

Nový ročník přichází
již na podzim
Novinky: větší formát, nový design
stránek, barevné fotografie,
etikety a loga, rozšířený informační
obsah, detailnější údaje
Nyní přizpůsobeno pro HoReCa
odborníky i pro širší veřejnost

Harmonogram pro vydání 2020
květen − červenec 2019: aktualizace údajů
červenec − srpen 2019: korektury stran
září 2019: finální příprava k tisku
říjen − listopad 2019: uvedení na trh

Nové obchodní a odbytové příležitosti:
aktualizujte a upřesněte informace
o vašem vinařství, upozorněte
na zajímavá vína a poskytované služby

Standardní strany: přehledné a uživatelsky přátelské třídění podle podoblastí a obcí, jednotná struktura informací,
podrobnosti o vinohradech, zpracovávaných odrůdách, používaných technologiích, upozornění na nejlepší vína, údaje
o provozní době, návštěvách, degustacích a ubytování, místo na vlastní poznámky.
Po nezávazné aktualizaci zpracujeme vaše údaje, fotografie, loga a etikety a připravíme ZDARMA návrh stránky
ke zvážení a korektuře nebo schválení. Můžete si vybrat ze dvou podob výsledné strany v knize:

Cena v případě
schválení:
1 220 Kč

Cena v případě
schválení:
920 Kč

Všechna zařazená vinařství budou ZDARMA stejným způsobem uvedena v souběžně vydávané publikaci rozšířené
o slovenská vinařství určené pro vybraný distribuční kanál v ČR, obchodní řetězec Makro / Metro a pro slovenský trh.

Inzertní strany: publikace má limitovaný počet inzertních stran na obálce, v úvodu a na předělech jednotlivých
podoblastí / kapitol.
Vizuály na obálce
Zadní strana obálky, logo na titulu, logo na hřbetu, logo s poděkováním na úvodní straně (pozice hlavního partnera
publikace): 8 500 Kč
Přední klopa obálky, logo na titulu, logo na úvodní straně (pozice partnera publikace): 6 500 Kč
Zadní klopa obálky, logo na úvodní straně (pozice partnera publikace): 6 500 Kč
Přední klopa obálky − vnitřní: 4 500 Kč
Zadní klopa obálky − vnitřní: 4 500 Kč
Vizuály uvnitř
1. strana vnitřní části: 4 500 Kč
2. strana vnitřní části: 4 000 Kč
4. strana vnitřní části: 3 500 Kč
Strana na předělu podoblastí vinařské oblasti Čechy (umístění dle individuální volby zadavatele): 2 500 Kč
Strana na předělu podoblastí vinařské oblasti Morava (umístění dle individuální volby zadavatele): 3 500 Kč
Strana umístěná proti stránce vašeho vinařství: 2 700 Kč
Zpracování jednoduché grafiky z dodaných podkladů (obrazy a loga jpg nebo tif, texty) je ZDARMA. Ve složitějších
případech dle dohody.
Rozměry a datové formáty vizuálů v případě dodání hotového tiskové podkladu zadavatele sdělíme na vyžádání podle
konkrétního umístění vizuálu.
Součástí všech cen pozic uvedených výše je inzerce ZDARMA v souběžně vydávané publikaci rozšířené o slovenská
vinařství. Tato publikace je určena pro vybrané distributory v ČR, obchodní řetězec Makro / Metro a pro
slovenský trh. Konkrétní umístění vizuálu nebo loga na určitou pozici po vzájemné dohodě.
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