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Inzerce 1 str.
š. 150 x v. 210 mm (i na spadávku)

PR článek 1 str .
text cca 2500 znaků (doc, txt)  
+foto (jpg, tiff - tiskové rozlišení 300 dpi)

8.500,- Kč

Formát 1/1 str.
Spadávka 
Přidat + 3 mm na ořez 

Bezpečnostní zóna
Texty a důležité prvky je potřeba umístit 
minimálně 5 mm od okraje čistého  
formátu z důvodu možného ořezu  
při výrobě.

Grafické formáty:
•inzerce v PDF, EPS, JPEG, TIFF
   - 300 dpi, CMYK
•fonty v křivkách
•černá K - na přetisk

Ceník inzerce 2022 (ceny bez 21% DPH)

Inzerce 1/4 str.
š. 68 x v. 96 mm
(pouze na zrcadlo)

3.200,- Kč

Inzerce 1/2 str.
B1 š. 68 x v. 194 mm
B2 š. 140 x v. 96 mm 
(pouze na zrcadlo)

PR článek 1/2 str.
text cca 1250 znaků (doc, txt)
foto (jpg, tiff - tisk. rozlišení 300 dpi) 

4.500,- Kč

Technické specifikace:
periodicita: měsíčník
počet výtisků: 10.000 ks
papír: křída lesk 
barevnost: CMYK
formát: 150x210 mm
počet stran: 32 - 72

1. lifestylový  
a kulturní magazín 
ve Zlínském kraji
• Pro čtenáře aktivně trávící  svůj volný čas,
 zejména ve věku od 18 do xxx let, 
 kteří mají vyhledávájí kulturu a se rádi baví.

• Již od roku 2003 přináší rozhovory s osobnostmi
 a umělci ze zlínském regionu. 

• Krátkými články otevírá témata životního stylu.

• Pravidelně a přehledně poskytuje informace, 
  jak využít volný čas.

Distribuce ve vlastní síti 
• administrativní a nákupní centra, sportoviště...
• kavárny, restaurace, bary, kluby, kina, divadla...

ZDARMA
10.000 ks

měsíčně

PDF verze na

www.inzlin.infoIN ZLIN
ROZHOVORY & INSPIRACE & TIPY 

ZÁŘÍ 2020

MORAVIA BRASS BAND

pozval do Zlína světové hosty

ZOLTÁN KISS a MNOZIL BRASS

více na str. 4

ZDARMA
10.000 ks
měsíčněIN ZLINROZHOVORY & INSPIRACE & TIPY 

SRPEN + ZÁŘÍ  2021Ben
Cristovaorozhovor na str. 30

foto by About You

10.000 ks 
výtisků měsíčně ZDARMA  

pro naše čtenářě

www.inzlin.info 
tel.: 736 689 470

19.ročník 
2003- 2022


