
Kamelot - ceník inzerce 
Platný od 1. 1. 2018 

Všechny ceny jsou uváděny bez dph 21%. 

 

Obálka 

Titulní strana 15.000 Kč 

4. strana obálky 12.000 Kč 

2. a 3. strana obálky 8.000 Kč 

 
Vnitřní inzerce 

První vnitřní strana 6.000 Kč 

Vnitřní barevná strana celá 3.500 Kč 

při uzavření smlouvy * 3.000 Kč 

nekomerční inzerce ** 2.000 Kč 

příplatek za přesné umístění *** 500 Kč 

 

Vnitřní barevná půlstrana 2.200 Kč 

při uzavření smlouvy * 1.800 Kč 

nekomerční inzerce ** 1.000 Kč 

příplatek za přesné umístění *** 500 Kč 

 
* Uzavřením smlouvy se klient zavazuje inzerovat minimálně 6x v době 1 roku od 

podpisu smlouvy. Při nedodržení smlouvy, se rozdíl ceny doúčtuje! 

 

** Nekomerčnost inzerce posuzuje vydavatel 

 

*** Zákazník požaduje levou, či pravou stranu, případně konkrétní číslo strany 



Výroba inzerátu 

Grafický návrh včetně korektur * 2.000 Kč 

Předání inzerátu pro další tisk 7.000 Kč 

Hodina grafických prací 600 Kč 

Minuta grafických prací 10 Kč 

Práce v prostorách zákazníka** 1000 Kč 

 
* Námi zpracovaný inzerát slouží pouze k prezentaci v našem měsíčníku, klient není 

oprávněn tato data předat k dalšímu tisku jiným médiím 

 

** Jedná se o poplatek za jednu návštěvu u klienta 

Speciality 

Vkládání letáků v celém nákladu 6.000 Kč 

Vkládání a tisk letáků A5 (135g, lesklá křída 4/4) 13.400 Kč 

Vkládání a tisk letáků A4 (135g, lesklá křída 4/4 17.300 Kč 

 
Inzerce na našem webu 

Velký banner po dobu 1 měsíce 2.000 Kč 

Malý banner po dobu 1 měsíce 1.500 Kč 

Novinka na úvodní stránce po dobu 1 týdne 1.500 Kč 

Novinka na úvodní stránce po dobu 1 měsíce 4.000 Kč 

 

Ostatní služby 

- zdvojená obálka, vlepená příloha, příloha na kartonu s perforací, jednotlivé balení,           

vkládání a vlepování příloh, přibalování či vlepování reklamních materiálů, cílená          

distribuce, vkládání a výroba cd, vizitek...  

- U těchto služeb řešíme cenu individuálně dle požadavků klienta. 


