
& NEW AGE LIFETYLE

ZAMERANIE MAGAZÍNU
New Age Lifestyle

CIEĽOVÁ SKUPINA 
ženy 18+

PERIODICITA 
štvrťročník

NÁKLAD 
10.000 ks

FORMÁT  
170 x 230 mm 
96 strán + 4 obálka
celofarebný_ 4 + 4
papier _ 170 LWC obálka, 90 LWC vnútro
väzba _ V2 lepená

VYDANIE 
január _ apríl _  júl _ október 

KONTAKT VYDAVATEĽ
BADAM CREATIVE, s.r.o., 0903 442 220
Mgr. Vladimíra Dutková - Mináčová

KONTAKT INZERCIA
Mgr. Jakub Mináč, 0905 447 628
minac@badamcreative.sk

www.badamcreative.sk
www.alternativ.sk

Cenník platný od 1. 1. 2012. Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny PR priestoru sú identické s cenami inzertného priestoru. 

ATYPICKÉ FORMÁTY INZERÁTOV
Ceny inzerátov platia pre ich typizované formáty. Netypizované formáty možno uverejniť 
len po konzultácii s vydavateľstvom a platia pre ne individuálne dohodnuté ceny.

VKLADANIE 0,07 €
VLEPOVANIE 0,08 €
VLEPOVANIE STRÁN 0,05 €
FÓLIOVANIE 0,09 €
OPÁSKOVANIE 0,09 €

OBSAH VKLADANIA, PRÍPADNE VLEPOVANIA
Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu vkladanej a vlepovanej inzercie 
s možnosťou odmietnuť jej vydanie.

STORNOPOPLATKY
7 dní pred uverejnením: 100 % z ceny
14 dní pred uverejnením: 50 % z ceny

INZERTNÉ PODMIENKY

1/2 na šírku
170 x 115 mm

1/2 na výšku
82 x 230 mm

CENA
vnútorná str. 450 €

CENA
vnútorná str. 450 €

2/1 na šírku
340 x 230 mm (2 x 170 x 230 mm)

CENA
vnútorná dvojstrana 1.300 €
exkluzívna dvojstrana na
prednej a zadnej obálke 1.700 €
otváracia obálka 2.200 €

1/1 na výšku
170 x 230 mm

CENA
vnútorná strana 800 €
3. obálka 1.000 €
2. obálka 1.200 €
4. obálka 1.400 €
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ADELA 
BANÁŠOVÁ /

BOLÍVIA EXTRÉM /
10 X ŠTÍHLA/

FENG SHUI PRE 
PENIAZE/ČÍNSKE 

HOROSKOPY
NA ROK ZAJACA 

2011

&

február / marec
/ apríl 2011                  
38,60 SK / 31,50 KČ 
www.alternativ.sk

ZÁPADNÉ ZNAMENIA | ČÍNSKA ASTROLÓGIA
NUMEROLOGICKÁ PORADŇA | TAROT

& LIFESTYLE TRETIEHO TISÍCROČIA

1,28 €

• tradičná čínska medicína
• akupunktúra
• akupresúra
• fytoterapia
• moxibuscia
• bankovanie
• omladzovanie tváre
• biorezonančná terapia
• antinikotínová liečba
• Bachova kvetová terapia
• homeopatia
• psychoterapia
• masáže

www.terramedica.sk

prvá klinika alternatívnej medicíny 
Digital Park, blok B, 

Einsteinova 23, Bratislava

Pre všetky formáty platí 
+ spadavka 5 mm



1. Finálne inzertné podklady sa prijímajú iba vo formátoch PDF, 
v ktorých sa už nerobia žiadne korekcie.

2. Podrobné nastavenia a zásady súvisiace s tvorbou tlačového PDF 
je možné na požiadanie zaslať e-mailom. Nastavenie PDF musí byť 
bezpodmienečne dodržané – inak nie je možné zaručiť, že inzerát 
bude správne vytlačený.

3. Rozmery inzerátov musia zodpovedať presným cenníkovým 
formátom v [mm]. V prípade spadavkových formátov musí byť čistý 
rozmer jednoznačne vymedzený orezovými značkami. 
Spadavkový presah – min 5 mm. Všetko, čo nesmie byť 
odrezané, musí byť vzdialené od orezu aspoň 7 mm.

4. Farebnosť musí byť definovaná v CMYK-u a podklady nesmú 
obsahovať žiadne priame farby.

5. Pre dodržanie správnej farebnosti inzerátu je nutné dodať farebný 
nátlačok. Farebný nátlačok musí byť vyhotovený z identických 
podkladov a musí zodpovedať súčasným štandardom.

6. Písma: Pri jednofarebných textoch je minimálna veľkosť 

bezpätkových fontov 4 body a pri použití pätkových fontov 5 bodov.
V prípade negatívneho textu následne o 1 bod viac (čiže bezpätkový 
font 5 bodov a pätkový font 6 bodov). Pri viacfarebných textoch alebo 
negatívnych textoch vo farebnej ploche nesmie byť písmo menšie 
ako 8 bodov.

7. Doručovanie podkladov: e-mail

8. Pri odosielaní podkladov odporúčame uvádzať dátum uverejnenia 
a názov titulu, do ktorého je inzerát určený.

PODMIENKY PRE PRÍJEM PODKLADOV 
NA VÝROBU INZERCIE

1. Podklady na výrobu inzercie sa prijímajú iba v elektronickej podobe.
2. Podklady musia byť doručené v primeranej kvalite. Platforma MAC. 
Farba CMYK. Vektorové objekty (logá): AI, EPS, PDF. Bitmapové objekty 
(obrázky, fotografie) TIF, BMP, JPG s rozlíšením 300 dpi. Texty: DOC, TXT.
3. Doručovanie podkladov: e-mail
4. Pri odosielaní podkladov odporúčame uvádzať dátum uverejnenia
a názov titulu, do ktorého je inzerát určený.

Adresa pre doručovanie podkladov: dutkova@badamcreative.sk

Každú výnimku z uvedených podmienok konzultujte s oddelením inzertnej výroby na tejto adrese.
V opačnom prípade neručíme za textovú, grafickú a farebnú správnosť inzerátu.

Zadávanie podkladov je najneskôr 14 pracovných dní pred uverejnením.

EXKLUZÍVNY ŠTRVŤROČNÍK O TELE A O DUŠI. 

MODERNÝ A ALTERNATÍVNY LIFESTYLE.

+ 30 strán horoskopov na tri mesiace!
Vychádza: júl _ október _ január _ apríl
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New Age 
Lifestyle

N
ew

TÉMY A RUBRIKY  
zdravie | wellness | móda | beauty | cestovanie | 

eko – bio | recepty | vzťahy a sex | čínska medicína 

| feng shui | západné horoskopy | čínska astrológia 

| tarot | numerológia

Možnosti existujú.

PODMIENKY PRE PRÍJEM HOTOVÝCH INZERTNÝCH PODKLADOV




