
 [CENÍK MAGAZÍNU STAVEBNISERVER.com] 
Platí od 2. října 2018 

 

SebiCom s.r.o. vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C 65013  

1 otištění                                         

Inzerce Ceníková cena                     

Titulní strana - 1 fotografie s logem firmy a sloganem 45 000 Kč                                                      

2. strana obálky 35 000 Kč                                                      

3. strana obálky 35 000 Kč                                                      

4. strana obálky 42 000 Kč                                                      

2 strany - plakát vložený nebo vlepený na odtržení 
 

59 000 Kč                                                      

3 strany - plakát vložený nebo vlepený na odtržení 

 

69 000 Kč                                                      

1/1 strana 30 000 Kč                                                      

1/2 strany 23 000 Kč                                                      

1/3 strany 18 000 Kč                       

1/4 strany 15 500 Kč                       

Formáty  PR - Public Relation, reklamní články 

 

Ceníková cena                                       

2 strany, reklamní článek s logem firmy a fotografiemi 

 

33 000 Kč 

1,5 strany, reklamní článek s logem firmy a fotografiemi 29 000 Kč 

1/1 strana, reklamní článek s logem firmy a fotografiemi 24 000 Kč 

1/2 strana, reklamní článek s logem firmy a fotografiemi 17000 Kč 

Aktualita (max 1000 znaků + 1 fotografie) 10 000 Kč 

                     Výše uvedené ceny neobsahují DPH 

Formáty inzerce 

1/1 strana 
čistý formát (po ořezu 3 mm)  
(205 x 275 mm) 
 
 

½ na šířku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(205x137,5 mm) 
na zrcadlo 
(185x122,5 mm) 

 

½ na výšku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(102,5x275 mm) 
na zrcadlo 
(92,5x243,5 mm) 

 

1/3 na šířku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(205x92 mm) 
na zrcadlo 
(185x77 mm) 

 

1/3 na výšku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(68x275 mm) 
na zrcadlo 
(58x243,5 mm) 

 

¼ na šířku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(205x69 mm) 
na zrcadlo 
(185x54 mm) 

 

¼ do bloku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(102,5x137,5 mm) 
na zrcadlo 
(92,5x122,5 mm) 
 

 ¼ na výšku 
čistý formát (po ořezu 3 mm) 
(51,25x275 mm) 
na zrcadlo 
(41,25x243,5 mm) 

 

Grafický návrh, zpracování inzerce 

• Příplatek 15 % z ceny inzerce 

Technické podmínky podkladů pro inzerci 

• Pouze elektronická data. Plnohodnotné tiskové PDF, fonty v křivkách, obrázky CMYK, 300 dpi. Podklady v PDF lze zaslat na 

e-mail: info@stavebniserver.com 

Objednávky inzerce 

• SebiCom s r.o., Podvesná IV/1376, 760 01 Zlín (IČ: 27862691, DIČ: CZ 27862691) 

OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 65013, Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5038124001/5500 

Vedoucí inzertního oddělení Ondřej Štěpán, Tel.: +420 602 608 444, E-mail: stepan@stavebniserver.com 

3 strany 

čistý formát (po ořezu 

3 mm) (575 x 275 mm) 

 

Plakát 

vložený 

nebo 

vlepený 

na 

odtržení 

mailto:info@stavebniserver.com
mailto:stepan@stavebniserver.com

