
Štandardné pozície   
1/1 strana (pravá) 2 900,00 €
1/2 strany (pravá) 1 500,00 €
1/3 strany (na výšku, na šírku)  1 000,00 €
1/4 strany (na výšku, na šírku)   800,00 €
2/1 strany  4 000,00 €

Špeciálny inzertný projekt
1/2 strany (uprostred na redakčnej strane) 1 600,00 €
1/3 strany (uprostred na redakčnej strane)  1 100,00 €
1/4 strany (uprostred redakčnej strany) 900,00 €
1/6 strany  400,00 €
1/12 strany  200,00 €

Preferované pozície:
rozmer 1/1
1. strana (pravá) 3 300,00 €
2. strana obálky 3 500,00 €
3. strana obálky 3 000,00 €
4. strana obálky 3 900,00 €
cover 3 400,00 €
strana pred obsahom 3 400,00 €
strana vedľa editorialu (pravá) 3 400,00 €

rozmer 2/1
2. obálka + 1. vnútorná strana 4 500,00 €
3. obálka + posledná vnútorná strana 3 600,00 €
2/1 strany pred obsahom 3 600,00 €
v-gate (roztváracia predná obálka) 5 500,00 €

P. R. pozície v rubrikách...
6/1 strany 6 000,00 €
4/1 strany 4 200,00 €
2/1 strany 2 600,00 €
1/1 strany 1 600,00 €
1/2 strany 900,00 €
1/3 strany 700,00 €
1/4 strany 600,00 €
iné rozmery dohodou

Vkladanie a vlepovanie do celého nákladu
voľné vkladanie bez fólie 0,10 €
vkladanie na určenú pozíciu v čísle 0,15 €
na prednú stranu  1,00 €
príplatok za fóliu 0,05 €
list vlepený do väzby dodaný inzerentom   3 300,00 €

Cenník platný od 1. 1. 2021

Technické špecifikácie
Vydavateľ DR-DISTRIPRESS s. r. o.
Cena výtlačku 1,49 €
Periodicita mesačník
Harmonogram vychádzania druhý týždeň v mesiaci
Tlačený náklad 20 000 ks
Formát 220 x 285 mm
Papier obálka 250 g, vnútro 100 g
Minimálny počet strán, väzba 56 str. + 4 str. obálka, 
Väzba  V-2
Farebnosť, separácie plná farba (4+4), CMYK

Grafický návrh 
minimálne 34,00 €

Podklady:
„Uzavreté“ dokumenty vo formáte PDF, Postscript
„Otvorené“ dokumenty: Adobe Photoshop,  
QuarkXpress 4, Indesign, Adobe Illustrator, Freehand, 
CorelDraw, + použité fonty + laserový výtlačok (dokumenty 
spracované v iných programoch treba prekonzultovať *). 
Rozlíšenie: 300 Dpi – obrázky, 1 200 Dpi – perovky
Farby: CMYK, nie spot, Dot Gain 20%,  
Black Ink Limit 100%, Total Ink Limit 300%

Spôsoby doručenia:
Súbory do veľkosti 10 MB môžete posielať na uvedené 
e-mailové adresy: daniela@beautywoman.sk 
a kópiu na grafik@beautywoman.sk
Väčšie súbory posielajte na FTP server
názov ftp serveru: ftp.beautywoman.sk
login: ftp.beautywoman.sk, password: ftp.beautywoman.sk
alebo dodávajte na CD alebo DVD na adresu redakcie  
alebo telefonicky prekonzultujte spôsob dodania  
na doleuvedených telefónnych číslach.

HOTLINE inzercia a redakcia: 
Daniela Drábová, 0903 742 336 
daniela@beautywoman.sk, daniela@603.sk
Jozef Dráb, 0911 177 772 
jozef@beautywoman.sk, jozef@603.sk

HOTLINE grafika, spracovanie reklamných podkladov, 
technické otázky, web, ftp a iné: 
Peter Lukáč, 0949 269 075 
grafik@beautywoman.sk

Ceny sú uvádzané v € a nezahrňujú 20 % DPH



1/1 na zrkadlo
192 x 248 mm

1/1 na spadávku
220 x 285 mm

+ 4 mm spadávka
na každú stranu

1/3 V
na spadávku

74 x 285 mm
+ 4 mm 

spadávka

1/3 na výšku
na zrkadlo
61 x 248 mm

1/2 Š na zrkadlo
192 x 123 mm

1/2 Š na spadávku
220 x 141 mm

+ 4 mm spadávka 1/2 V 
na 

zrkadlo
95 
x 

248 mm

1/2 V 
na 

spad.
109 x 285 

mm

+ 4 mm 
spadávka

2/1 na spadávku
440 x 285 mm

+ 4 mm spadávka
na každú stranu

zrkadlo
192 x 248 mm

22

15

13 15

1/4 V
na zrkadlo
95 x 123 mm

v-gate
ľavá strana

215 x 285 mm

+ 4 mm spadávka
hore a dole

v-gate
pravá strana

207 x 285 mm

+ 4 mm spadávka
hore a dole

1/6
95 x 81 

mm

čistá
stránka po oreze

220 x 285 mm

1/3 Š na zrkadlo
192 x 81 mm

1/3 Š na spad.
220 x 96 mm

+ 4 mm spadávka

1/4 Š na zrkadlo
192 x 60 mm


