
Ceník inzerce v časopisu Pilot LAA ČR pro rok 2011

CENY PLOŠNÉ INZERCE

plocha	 cena
1/1  25 450 Kč
1/2  13 950 Kč
1/3   8 950 Kč
1/4   6 850 Kč
1/8   4 450 Kč
2. a 3. str. obálky   27 500 Kč 
4. str. obálky   29 250 Kč 
Zvláštní formát >1/2  69 Kč/cm2

Zvláštní formát <1/2  84 Kč/cm2

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

SLEVY A PŘÍPLATKY

• slevy za opakování:
 2x -10%
 3x a více  -15%
 roční smlouva -30%
 roční inzertní kampaň (min. 6 inzerátů/rok)  -20%

• slevy při ročním objemu inzerce nad:
 200 000 Kč -10%
 100 000 Kč  -7%
 50 000 Kč  -3%

Slevy jsou poskytovány a vypočítávány na základě uzavřené smlouvy o inzerci 
nebo na základě souhrnné objednávky konkrétního objemu inzerce.
• sleva letecká  -5%
• příplatek za umístění dle přání klienta v textové části 10%

CENY GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ

Redakce časopisu Pilot nabízí grafické zpracování inzerátů.
• cena grafického zpracování (dle náročnosti) 5 – 20% ceny inzerátu, 
 nebo 500 Kč / hod.
zapracování změn při opakované inzerci  500 Kč / hod.
• grafické zpracování zvýrazněné řádkové inzerce 
- pro člena LAA  zdarma
- pro nečlena nebo firmu  100 Kč

ROZMĚRY INZERTNÍCH PLOCH

TECHNICKÉ INFORMACE PRO PODKLADY INZERCE

Redakce časopisu Pilot přijímá podklady pro inzerci pouze v elektronické formě 
(s výjimkou inzerátů vyrobených přímo redakcí). 
Data je možné doručit jakoukoliv cestou na adresu redakce  
(e-mailem, na FTP, přes www.uschovna.cz nebo na CD poštou,).  
Použitá média vracíme na požádání.

Vaše inzeráty můžete dodat jako standardní podklady pro offsetový tisk:
- CMYK obrázek ve formátu EPS, PDF,
- v případě rastrové grafiky zazipovaný TIF nebo JPG 
(rozlišení 300 dpi při velikosti jako při tisku),
- pro celé strany jako kompletní tiskové PDF (včetně ořezových značek).

V případě dat pro zpracování inzerátu v redakci využijte jeden z následujících 
formátů: vektorové:	EPS, PDF, AI (CS2), CDR (X4), rastrové:	PSD, TIF, JPG

Případné technické dotazy: 
grafik Kamil Večeřa, 605 919 554, kamil.vecera@atlas.cz

OBJEDNÁVKY INZERTNÍCH PLOCH

Písemně, faxem nebo e-mailem, rezervace i telefonicky. Objednávka musí 
obsahovat: číslo objednávky, adresu zákazníka nebo agentury, číslo Pilota nebo 
datum uveřejnění, rozměr, barevnost, téma - obsah inzerátu, počet uveřejnění, 
případně požadované umístění, IČO, DIČ, kontaktní osoba, telefon a fax.
Dáváme přednost dlouhodobým smlouvám, kde je možnost výrazných slev. 
Na výrobce SLZ, jejich částí, speciální výrobky pro PG, ZK a ULL se vztahuje 
tzv. letecká sleva ve výši 5%.

UZÁVĚRKA PRO OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ PODKLADŮ

Uzávěrky pro objednání inzerce a dodání podkladů se řídí Termíny uzávěrek 
Časopisu Pilot v roce 2011. Tyto termíny obdrží objednatel inzerce na vyžádání 
v redakci, nebo jsou k nahlédnutí na www.laacr.cz.

STORNO POPLATKY

• inzerátu v jednom čísle do uzávěrky 50% z celkové ceny
• po uzávěrce 100% z celkové ceny slev za opakování nebo smlouvy
Při stornování celoroční smlouvy nebo objednávky na opakovanou inzerci bude 
inzerentovi účtován doplatek ve výši rozdílu mezi cenou jednotlivého inzerátu 
a cenou vyplývající ze smlouvy zpětně za všechny již vytištěné inzeráty, kterých 
se toto týká.

ZVÝRAZNĚNÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT

Plocha inzerátu 5,5 cm2 (to odpovídá šířce jednoho sloupečku a výšce 1cm). 
Tento rozměr je možno rozšířit až na rozměr 5 cm x 2 sloupce. Do tohoto inze-
rátu je možno umístit i barevné foto.
• soukromý zvýrazněný inzerát pro člena LAA ČR 150 Kč /5,5 cm2

• pro nečlena nebo komerční zvýrazněný inzerát 200 Kč /5,5 cm2

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Je pro členy LAA bezplatná. Prosíme členy, aby uvedli pro kontrolu číslo člen-
ského průkazu nebo jméno a adresu.
Žádáme všechny inzerenty o maximální stručnost. Případným zkracováním 
inzerátu v redakci může dojít ke ztrátě důležitých informací. 
Pro ostatní činí poplatek za uveřejnění jednoho řádkového inzerátu 10 Kč za 
40 znaků.
Poplatek se platí složenkou typu „C“ na adresu LAA. Do zprávy pro příjemce 
uveďte, že se jedná o řádkovou inzerci.
Kopii ústřižku spolu s textem inzerátu můžete zaslat e-mailem, faxem nebo poš-
tou redakci. V nezbytných případech lze znění inzerátu zadat telefonicky.

ÚHRADA INZERCE

Pravidelným a dlouhodobým inzerentům zasíláme fakturu na základě smlouvy 
o inzerci po vydání v příslušném čísle časopisu. V ostatních případech vyžadu-
jeme platbu předem. Úhrada je možná hotově v sídle LAA ČR, složenkou typu 
„C“ na adresu LAA ČR, nebo převodem na bankovní účet LAA ČR.

KONTAKT

E-mail: redakce@laacr.cz 
LAA ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Tel: 242 403 397, 777 085 397 
Fax: 242 403 596 
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Nestandardní	formáty,	obvykle	do	textové	části	s	příplatkem:


