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MEDIAKIT

Revue 50plus

MOTTO časopisu:
NIKDY NENÍ POZDĚ ANEB ŽIVOT V PADESÁTI NEKONČÍ!

Revue 50plus

+
50

revue 5o revue 5oplus

je společenský, informační

a vzdělávací měsíčník pro ženy a muže kolem 50ti let

12/2007

29 Kč, předplatné 25 Kč

plus

9/2007

ŽIVOT V PADESÁTI NEKONČÍ

Masarykovy
vnučky,
jak jsem je
poznala

Václav Vorlíček

Filmy přímo
pohádkové

a výše (s důrazem na skupinu 45-65 let). Vychází již

Olga Šulcová
o Anně a Herbertě

Sir Nicholas
Winton

pátým rokem (v nákladu 20.000 kusů) a poskytuje

O ženské
kráse

Muž, který
zachraňoval
dětské životy

užitečné informace a vzdělává v různých zájmových

s plastickým
chirurgem

Olga Čuříková

oblastech, např. zdraví, kultura, finance, technika, výži-
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CHANTAL POULLAIN
„Žijete-li v cizí zemi, musíte
respektovat tradice“

revue 5o
11/2007

29 Kč, předplatné 25 Kč

plus

Tradiční
Holandsko

Může nás ještě
překvapit?
Naše emoce
& naše nemoci

z pohledu
tradiční čínské
medicíny
Muzeum
velkého mága

Salvádor
Dalí

9 771802 624008

11

Seriál Ondřeje
Suchého

Anny
Ondráková

JIŘÍ SUCHÝ
„Potřebuju
„Potřebuju
vést s někým dialog“

Revue 50plus

je podporující, optimistická a vstřícná.
Chce své čtenáře udržovat aktivní a motivovat je k pozitivnímu
myšlení i chování.

Brigitte
Bardotová

09

Jak proplaval
kapr

na vánoční
stůl

Země tří
kontinentů

771802 624008

odpovědnosti za vlastní zdraví a zdravý životní styl.

Izrael

Zpovídání
a vzpomínání

71802 624008

va, cestování atp. Revue 50plus podporuje pocit

29 Kč, předplatné 25 Kč

... a Bůh
stvořil ženu

JAN SAUDEK
zbožňovaný i zatracovaný

MARKETINGOVÁ PODPORA:
● prezentujeme se na specializovaných výstavách
a veletrzích (For Senior, Senior Handicap,
For Family, Wellness-Balnea, Ecolife,
Veletrh pro celou rodinu, Senior Living)
● účastníme se tematicky zaměřených akcí
(Sjezdy Univerzit 3. věku, Seniorská kavárna Muzea
hl. m. Prahy)
● inzerujeme v rozhlase – Český rozhlas 2
(Padesátník a jiné pořady pro seniory), VLTAVA,
RADIOŽURNÁL
● zadáváme inzerci na tematických internetových
portálech a ve vybraných časopisech

CÍLOVÁ SKUPINA:
Aktivní lidé střední a starší generace.
V souladu se svým mottem „Život v padesáti nekončí“
časopis prezentuje a podporuje studenty Univerzit třetího věku.

Kontakty

DISTRIBUCE:

VYDAVATEL:
Altera Media s.r.o.
Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8

Časopis je distribuován po celé České republice. Předplatné zajišťuje
společnost Postservis, distribuci tisku pro prodejny zajišťuje společnost
Mediaprint Kapa. Časopis je distribuován předplatitelům a členům
krajských organizací Svazu důchodců, členům Klubů aktivního stáří, členům
Univerzit třetího věku, Akademií volného času, členům Červeného kříže,
klubům seniorů, domům a penzionům pro seniory v České republice,
do vybraných lékařských praxí, výtisky časopisu zasíláme také do lázní a na
letiště. Část nákladu se dostává zdarma k vybranému okruhu V.I.P. čtenářůodborníků z městských a krajských úřadů, ministerstev, sociálních odborů
a do knihoven. Remitenda se využívá pro marketingové účely, resp.
rozesílání seniorským domům a organizacím – zdarma.

ředitelka vydavatelství:
Ing. Jarmila Nevařilová
jarmila.nevarilova@revue50plus.cz
gsm: 731 774 172
Adresa redakce:
Ostružinová 3, 106 00 Praha 10
Tel./fax.: 233 322 855
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INZERCE
Rozměry na zrcadlo nebo na spad. K inzerátům na spad je
nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.

Ceník inzerce

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ INZERCE
Podklady pro inzerci je možné zasílat na
e-mail: jarmila.nevarilova@revue50plus.cz
V případě inzerce dodané již plně zpracované inzerentem,
prosíme, dodejte kompozitní PDF v barevnosti CMYK
a rozlišení 300 DPI v měřítku 1:1.
V případě zpracování naším grafikem dodejte, prosíme,
obrázky ve formátu TIFF nebo JPEG, v rozlišení
300 DPI a měřítku 1:1.
Loga dodejte v křivkách, ve formátu EPS nebo AI, rukopisy ve
formátu RTF nebo DOC. Nebudou akceptovány nekvalitní
obrázky a loga, např. stažená z webových internetových stránek,
s nízkou kvalitou a rozlišením, obrázky ve formátu MS Word,
Powerpoint.

2. strana obálky

68 000 Kč

3. strana obálky

58 000 Kč

4. strana obálky

88 000 Kč

1/1 strany

49 000 Kč

1/2 strany

27 500 Kč

1/3 strany

17 000 Kč

1/4 strany

15 000 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH

1/3

na šířku
na spad

na šířku
do zrcadla

210 x 87 mm
+ 5 mm na spad

180 x 72 mm

65 x 270 mm
+ 5 mm na spad

1/2

na výšku na zrcadlo

87 x 235 mm

1/3

1/2

102 x 270 mm
+ 5 mm na spad

1/3

1/3

180 x 240 mm

na výšku
do zrcadla

210 x 270 mm
+ 5 mm na spad

1/1
na zrcadlo

na výšku
na spad

1/1
na spad

na výšku na spad

Rozměry inzerátů

56 x 235 mm

1/2

1/2

na šířku
na spad

na šířku
do zrcadla

210 x 132 mm
+ 5 mm na spad

180 x 115 mm

1/4

1/4

na šířku
na spad

na šířku
do zrcadla

210 x 64 mm
+ 5 mm na spad

180 x 56 mm

www.revue50plus.cz

1/4

1/4

klasická
na spad

klasická
do zrcadla

102 x 132 mm
+ 5 mm na spad

87 x 115 mm

