
TECHNICKÉ PODMÍNKY: 

použitý papír: 70 g Stelapress,obálka: 150 g KL 
tisk: čtyřbarevný ofset, rastr: 60 bodů na cm 
Podklady: e-mailem: inzerce@pvsp.cz
v programech ostré pdf, eps, tif v rozlišení 300 DPI 
(s pasovacími znaky a spadem 5 mm na všechny strany). 

 
časopisu je V2, proto je třeba počítat s  lepem, který je cca 
4 mm tzn. že texty a obrázky by měly začínat minimálně 
9 mm od vnitřní strany! Podklady k dalšímu zpracování: 
text ve Word, loga v křivkách, obrázky ve formátu: eps, tif, 
jpg, raw, psd
Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu s elektro-

 
z barevných tiskáren nebo kopírek nelze považovat za 
barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný náhled 
a  případné odchylky odstínu barev při vytištění v časopi-
se nemohou být předmětem reklamace.
Reklamace: lze uplatnit do 21 dnů od uveřejnění inze-
rátu. Firma, jejíž inzerce je uveřejněna, plně odpovídá za 
obsah inzerátu.

Již od roku 1968 informujeme veřejnost o novin-
kách i  osvědčených modelech ze světa zbraní. 
Neopomíjíme jak ruční palné zbraně (sportovní, 
sebeobranné, vojenské, lovecké), tak ani zbraně 
volně prodejné, obchodně velmi zajímavé (vět-
rovky, vzduchovky, plynovky, airsoft). V časopisu 
naleznete reportáže ze zbrojovek, články o kon-
struktérech, historických zbraních, vynikajících 
střelcích, prodejnách a  střelnicích. Přinášíme 
informace o příslušenství a sebeobranných pro-
středcích včetně nožů. Téměř všichni sportovní 
střelci, lidé z ozbrojených sborů, myslivci, sběra-
telé i obchodníci v oboru časopis odebírají a my 
ho hrdě nabízíme i Vám.

HARMONOGRAM STŘELECKÁ REVUE 2021

číslo vydání vychází objednávka inzerce uzávěrka podkladů

11/2020 27.10.20 5.10.20 12.10.20

12/2020 25.11.20 2.11.20 9.11.20

1/2021 30.12.20 7.12.20 14.12.20

2/2021 27.1. 4.1. 11.1.

3/2021 24.2. 1.2. 8.2.

4/2021 24.3. 1.3. 8.3.

5/2021 28.4. 5.4. 12.4.

6/2021 26.5. 3.5. 10.5.

7/2021 23.6. 1.6. 7.6.

8/2021 28.7. 5.7. 12.7.

9/2021 25.8. 2.8. 9.8.

10/2021 29.9. 6.9. 13.9.

11/2021 27.10. 4.10. 11.10.

12/2021 24.11. 1.11. 8.11.

1/2022 29.12. 6.12. 13.12.

periodicita: měsíčník      náklad: 27 000      vydavatel: Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., IČ0:26436264, DIČ:CZ26436264

POČET STRAN: 100

OBCHOD, MARKETING, INZERCE:
PaedDr. Lenka Černá, mob.: 606 627 135, 
e-mail: cerna@pvsp.cz 
Marcela Čapková, mob.: 601 532 889, 
e-mail: capkova@pvsp.cz
e-mail: inzerce@pvsp.cz
www.streleckarevue.cz
www.pvsp.cz

Střelecká revue – ceník inzerce 2021

příplatky: za umístění 10% 
za graf, zprac. 10-15% 
(dle náročnosti)

slevy za opakování: 
3-5x = 5%, 6-8x = 10%, 
9-12x = 15% 

PLOCHA: 1/1 čb barevně

210 x 297 mm 
na spad po ořezu
176 x 266 mm 
zrcadlo sazby

30 000 Kč 44 000 Kč

PLOCHA: 1/2 čb barevně

na šířku
210 x 141 mm na spad po ořezu
176 x 124 mm zrcadlo sazby
na výšku
101 x 297 mm na spad po ořezu
85 x 266 mm zrcadlo sazby

16 000 Kč 23 000 Kč

PLOCHA: 1/3 čb barevně

na šířku
210 x 98 mm na spad po ořezu
176 x 81 mm zrcadlo sazby
na výšku
71,5 x 297 mm na spad po ořezu
55,5 x 297 mm zrcadlo sazby

11 000 Kč 16 000 Kč

PLOCHA: 1/4 čb barevně

na šířku
210 x 79,5 mm na spad po ořezu
176 x 62,5 mm zrcadlo sazby
na výšku
101 x 141 mm na spad po ořezu
85 x 124 mm zrcadlo sazby

9 000 Kč  12 000 Kč

PLOCHA: 1/6 čb barevně

na šířku
99 x 101 mm na spad po ořezu
85 x 80 mm zrcadlo sazby
na výšku
86 x 120 mm na spad po ořezu
72 x 99 mm zrcadlo sazby

5 500 Kč 9 000 Kč

PLOCHA: 1/8 čb barevně

85 x 59,5 mm zrcadlo sazby 4 500 Kč 6 500 Kč

4. 
obálka

67 000 Kč

2., 3.
 obálka

58 000 Kč

Inzerce na webu (banner, PR článek) 
je možná dle dohody.
Výhodné slevy za opakování a kombi slevy 
s dalšími časopisy.

Vkládaná inzerce již od 1,10 Kč/ks.


