MENSA
MENSA

ceník inzerce

číslo 5/2017

Základní informace o časopisu:
Zaměření časopisu: magazín pro volný čas a zpravodaj Mensy ČR
Distribuce: V současné době je adresně distribuován všem členům Mensy ČR
po celé České republice na více než 5 500 adres.
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MONIKA STEHLÍKOVÁ:

„K tématu nadání mě přivedla
nezastavitelná potřeba se v sobě vyznat.“
cz003_casopis05-2017_v6.indd 1

2. 10. 2017 17:02:50

Časopis je využíván jako propagační materiál na akcích Mensy ČR a jako součást
informačního balíčku rozesílán všem, kteří při IQ testu překročí hranici
požadovanou pro přijetí.
Čtenáři: Členové Mensy ČR jsou lidé s IQ mezi horními 2 % populace. Testování je
prováděno oficiálními IQ testy a hranice pro přijetí je 130. Část členské základny je tvořena
dětmi a mladistvými. Věkový průměr dospělých členů Mensy ČR je 34 let.
Periodicita: dvouměsíčník

MENSA

Náklad: 5700 ks (průměr roku 2019)
Formát: 270 x 210 mm
číslo 4/2017

Rozsah: 36–48 stran
Vydává: Mensa ČR jako svůj oficiální časopis

ČESKÁ DRUŽICE
VZLUSAT-1

ISSN: 1211-8877

VĚZNI A VZDĚLÁNÍ
Jaké jsou možnosti?
LETY DO MINULOSTI
ZA HISTORIÍ ODĚVU
ČESTNÉ UZNÁNÍ
prof. Ing. JIŘÍMU DRAHOŠOVI, DrSc., dr. h. c.

Všechna čísla jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách casopis.mensa.cz
Návštěvnost internetových stránek je cca 800 unikátních uživatelů denně

MARTIN SEDLÁČEK

„Neumím zjednodušovat,
ale naučil jsem se to skrývat.“

MENSA

číslo 1/2018

VIDÍME HVĚZDY
V MINULOSTI, NEBO
V SOUČASNOSTI?

Termíny a uzávěrky:

KONFERENCE
S CHARISMATEM
ODBĚR PUPEČNÍKOVÉ KRVE:
ANO, ČI NE?

ROZHOVOR: ONDŘEJ KANIA
„Můj sen je změnit české školství.“
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číslo

měsíc

01/2020

únor

uzávěrka inzerce
5. 1.

distribuce
15. 2.

02/2020

duben

1. 3.

15. 4.

03/2020

červen

3. 5.

15. 6.

04/2020

srpen

5. 7.

15. 8.

05/2020

říjen

6. 9.

15. 10.

06/2020

prosinec

1. 11.

15. 12.

CENY INZERCE

2/1
420 x 270 mm spad

cena: 30 000 Kč

1/2 šířka
210 x 133 mm spad

1/2 šířka
180 x 118 mm zrcadlo

1/1
210 x 270 mm spad

cena: 16 000 Kč

(2. nebo 3. strana obálky: 20 000 Kč
4. strana obálky: 26 000 Kč)

1/2 výška
103 x 270 mm spad

1/2 výška
88 x 240 mm zrcadlo

cena: 8 000 Kč

cena: 8 000 Kč

cena: 8 000 Kč

cena: 8 000 Kč

1/3 výška
72,333 x 270 mm spad

1/3 výška
57,3 x 240 mm zrcadlo

1/6 podval
210 x 35 mm spad

výhodný čtvereček
(pouze pro čelny)
57,3 x 57,3 mm zrcadlo

cena: 6 800 Kč

cena: 6 800 Kč

cena: 3 200 Kč

cena: 300 Kč

INFORMACE: tel.: 776 288 979; e-mail: redakce@mensa.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technické specifikace:
Data je nutné předávat v kompozitním tiskovém PDF.
Veškeré barvy použité v inzerci musí být převedné do barevnosti CMYK.
Používaný ICC profil: FOGRA 39, nebo nevkládat.
PDF dokument nesmí obsahovat: přímé barvy, RGB, LAB, OPI, negativní písmo menší než 8 b, vlasové linky a písmo menší než 5 b.
Všechny použité fonty musí být vložené uvnitř PDF nebo musí být převedené na křivky.
PDF s tiskovými daty musí být jednostránkové, ve správné velikosti, umístěné na střed, s ořezovými značkami.
Vložená bitmapová grafika musí mít rozlišení nejméně 300 dpi.
Soubor musí být pojmenovám názvem zadavatele bez diakritiky, číslem objednávky, případně upřesněním do kterého čísla časopisu
má být umístěn. (např.: CEZ_2018001_04.pdf)

U inzerce na spad navíc platí:
Veškeré grafiky zasahující do krajů, musí být opatřeny přesahem (spadávkou 3 mm) po všech stranách.
Veškeré texty, které nejsou na spad, musí být minimálně 5 mm od čistého formátu inzerátu
(bezpečnostní zóna – z důvodu vazby časopisu a technologické tolerance ořezu).

Upozornění:
V případě, že vydavatel bude požadovat úpravu dodaných inzertních dat (například z důvodu nevhodného obsahu, nedodržení technických
specifikací apod.), je klient povinen dodat požadovaná data včas.
U dvoustránkové inzerce doporučujeme neumisťovat navazující grafiku přes střed z důvodu možné výrobní tolerance při knihařském zpracování.

Příjem podkladů:
Podklady posílejte výhradně na e-mail redakce@mensa.cz
V předmětu prosím uvádějte: „Inzerce - tiskové podklady, jméno společnosti“

INFORMACE: tel.: 776 288 979; e-mail: redakce@mensa.cz

