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CENÍK INZERCE: rok 2005 a 2006 
Formát A4, 60 stran, 6 x ročně. Přílohy: terapeutická 6 x ročně, Dermatology Tribune 2 x ročně 
A) Jedno číslo časopisu 
Základní cena za 1 stranu: černobílou    32.000,- Kč 
    dvoubarevnou    38.000,- Kč 
    čtyřbarevnou    43.500,- Kč 
Cena inzerátu při umístění na obálce časopisu: 
    2. strana obálky  (zadáno pro r. 2005) + 20 % k základné ceně 
    3. strana obálky  (zadáno č.5,6 r. 2005) + 10 % k základní ceně 
    4. strana obálky  (zadáno pro r. 2005) + 30 % k základné ceně 
Zvláštní požadavek na umístění inzerátu    + 10 % k základní ceně 
Cena inzerátu o velikosti ½ tiskové strany v textu 

½ strany    80 % základní ceny 
jiný formát    dle dohody 

Cena vkládaného tisku (např. inzerce): 1 list (2 strany)  32.000,- Kč + poplatek za 
Slevy  vkládání (min. 2.600,- Kč) 
Přímý inzerent   sleva 10 % + objemové slevy 
Objemové slevy  nad 50.000,- Kč   2 % 
    nad 100.000,- Kč   6 % 
    nad 200.000,- Kč   8 % 
    nad 300.000,- Kč   10 % 
    nad 400.000,- Kč   13 % 
B) Šest čísel časopisu (roční předplatné, tj. inzerát v každém z 6 čísel roku 2006) 
Logo firmy na 1. straně obálky + 1 černobílá strana v každém  
čísle roku 2006                  200.000,- Kč minus 6 % slevy = 188.000,- Kč 
Logo a název firmy na 1. straně obálky s textem "Partner  časopisu"  
+ 1 dvoubarevná strana v každém čísle roku 2006           300.000,- Kč minus 8 % slevy = 276.000,- Kč 
Logo a název firmy na 1. straně obálky s textem "Generální partner  
časopisu" + 1 čtyřbarevná strana v každém čísle roku 2006  
                                                                                          400.00,- Kč minus 10 % slevy = 360.000,- Kč 
C) Terapeutická příloha jednoho čísla časopisu (od č. 5/2005) 
Logo firmy na 1. straně přílohy + 1 černobílá strana (od č. 5/2005)       50.000,- Kč 
Logo a název firmy na 1. straně přílohy s textem „Partner terapeutické přílohy“ 
+ 1 dvoubarevná strana (od č. 5/2005)                    100.000,- Kč minus 2 % slevy = 98.000,- Kč 
Logo a název firmy na 1. straně přílohy s textem „Generální partner terapeutické přílohy“ 
+ 1 dvoubarevná strana                            150.000,- Kč minus 6 % slevy = 141.000,- Kč 

Stornovací poplatky 
Po 3 kalendářních dnech od podpisu smlouvy   30 % ceny 
Je-li smlouva podepsána v termínu kratším než 28 dnů před datem odevzdání podkladů: 
- 14 kalendářních dnů před termínem dodání podkladů  90 % ceny 
- 21 kalendářních dnů před termínem dodání podkladů  70 % ceny 
- 28 kalendářních dnů před termínem dodání podkladů  50 % ceny nerealizovaného inzerátu 
 

Edukační grant pro vítěze nejlepší publikace v Čs.-Slov. Dermatologii v roce 2005    20.000,- Kč 
 

Máme zájem o partnerství / inzerát v Česko-slovenské dermatologii v roce 2005:   ANO    NE 

Máme zájem o partnerství / inzerát v Česko-slovenské dermatologii v roce 2006:   ANO    NE 
Prosíme o odpověď na fax: 26608 2359 nebo e-mail: csderm.cz, děkujeme za Vaši podporu. 




