
KRÍŽOVKY A RECEPTY

+ TV PROGRAM

EMPRESS MEDIA s.r.o. | P.O. BOX 3, 820 18 Bratislava

PREZENTÁCIA TITULU

Ročník: 4
Periodicita: mesačník
Vychádza: v utorok 
Počet strán: minimalne 40 + 4
Tlačený náklad: 50 000 ks
Cena výtlačku: 1, 39 EUR s DPH
Papier: 80 g LWC, lakovaná krieda,  
 Vnútro 45 gr vylepšený novinový papier
Väzba: V1 - 2 spinky

Distribúcia: Mediaprint Kapa, Slovenská  
pošta a iní súkromní distribútori

ŠPECIFIKÁCIA

www.empressmedia.sk



Môj okamih šťastia

Výherné krížovky a recepty ku kávičke a TV program

Výnimočný koncept, ktorý spája obľúbené činnosti našich čitateľov.

Na jednej strane zábavu, relax a oddych pri lúštení originálnych krížoviek,  
osemsmeroviek, sudoku a hlavolamov s možnosťou atraktívnych peňažných  
alebo vecných výhier.

Na strane druhej varenie a pečenie – časopis prináša chutné sladké recepty ku 
kávičke, tradičné a originálne recepty pre každú príležitosť, ktorými sa inšpiruje 
nejedna domácnosť. 

Bonusom je TV program.

CIEĽOVÁ SKUPINA: Tento oddychový časopis pre celú rodinu je určený ženám aj 
mužom vo veku 35 – 79 rokov, so vzdelaním stredoškolským s maturitou, ktorí žijú 
vo väčších mestách aj na vidieku.

Čitateľkami môžu byť aj ženy v domácnosti, matky, či zrelšie ženy na materskej 
dovolenke, rodinne založené, starajúce sa o domácnosť, sledujúce trendy, ktoré  
rady nakupujú, varia a pečú.
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HARMONOGRAM 2023
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Číslo
Týždeň 

číslo
Dodanie 

podkladov Vychádza

Príplatky:  
→ zásahy do odsúhlasených podkladov 2 dni pred zadaním do tlače: 50 %  
→ požadované miesto: 15 %

Ceny sú uvedené bez DPH.

CENNÍK INZERCIE

2. strana obálky 4000 € 

3. strana obálky 3800 € 

4. strana obálky 4200 € 

1/1 na spád, zrkadlo 3200 € 

1/2 strany 2000 € 

1/1 na spád 210 x 295 mm + 5mm spadávka

1/2 strany na spád 210 x 148 mm + 5mm spadávka

1/2 strany na spád 100 x 295 + 5mm spadávka

→ V tlačových podkladoch je nutné orezové značky umiestniť až za spadávku,  
    aby nezasahovali do grafiky v spadávke. 
→ Logá a texty je nutné posielať v krivkách.
→ Pri použití čierneho písma väčšieho ako 15pt je nutné mať vypnutú funkciu overprint.
→ Čierny text len v jednej farbe.
→ Pri negatíve použiť minimálne 7pt písmo a nepoužívať tenké rezy.
→ Maximálny súčet farieb CMYK je 240%. Rozlíšenie 300dpi.

FORMÁTY INZERCIE
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