Slevy, příplatky a vzorový výpočet ceny inzerátů v denících

MF DNES, LN
za plochu
- dohoda na mm

Slevy

MF DNES, LN, Metro, 5plus2
za počet - několikeré
zveřejnění ve stejné velikosti

3%

3 a více

5%

od 5 000 mm

6 a více

10 %

od 10 000 mm

12 a více

15 %

od 20 000 mm

24 a více

20 %

od 40 000 mm

48 a více

Speciální kalkulace možná

od 60 000 mm

60 a více

Všechny slevy se počítají pro jednoho
inzerenta a nemohou se sčítat.
Samostatná roční dohoda na TOP KOMBI není nutná,
pro výši poskytnutých slev v TOP KOMBI je rozhodující
počet mm a opakování dosažených v MF DNES.
Počet mm a počet opakování v MF DNES
a LN se nesčítá.

Příplatek za umístění:

Příplatek

Plošná inzerce na titulní straně (MF DNES, LN)
mimo předdeﬁnované formáty uvedené na str. 4 tohoto ceníku*

350 %
z redakční ceny inzerátu

Plošná inzerce na poslední straně (MF DNES, LN)

350 %

plošná inzerce na straně A3 (MF DNES, LN)

100 %

Příplatky za umístění v redakční části inzerát umístěný na jedné straně ve velikosti:

Příplatek

do 1/3 strany**

100 %

do 1/2 strany

50 %

od 1/2 strany

bez příplatku

Příplatek za pevnou pozici***

Příplatek

1. pozice inzerátu (strana A5) o velikosti 1/2 strany a větší

15 %

2. pozice inzerátu (strana A7) o velikosti 1/2 strany a větší

10 %

Příplatek za graﬁcké zpracování podkladů

10 %

* Nestandardní formáty inzerce na titulní straně jsou
možné pouze po dohodě.

** V deníku Metro a týdeníku 5plus2 je na redakční
straně formát menší než 1/3 strany možný,
ale cena a příplatek jsou počítány z velikosti
1/3 strany.
V deníku MF DNES a LN je na redakční straně
možný formát již od 278 mm. Pro menší formáty
jsou cena a příplatek počítány z velikosti 278 mm.
*** U menších inzerátů je tento příplatek
nahrazen redakčním příplatkem.

Příplatky za uveřejnění pod značkou

Příplatek

Příplatek za sdruženou reklamu

Příplatek

vyzvednutí osobně

50 Kč

Výrazná prezentace jména, produktu či služby
dalšího klienta v rámci inzerce

nutná individuální
dohoda o ceně

zaslání poštou, e-mailem

100 Kč

Nedominantní zveřejnění produktu či služby
dalšího klienta v rámci inzerce

15 % z ceny zakázky
za každého klienta

zaslání poštou do zahraničí

300 Kč

Platí pro MF DNES, LN, TOP KOMBI a ULTRA KOMBI
NABÍDKA TANDEM – ZVÝHODNĚNÍ OPAKOVANÉ PERSONÁLNÍ INZERCE
Tandem „2 za 1,5“

2 inzeráty v 8 dnech

sleva 25 %

Tandem „3 za 2“

3 inzeráty v 15 dnech

sleva 30 %

K personální inzerci v deníku MF DNES získáte zdarma 14denní
překlopení tištěného inzerátu na internetový pracovní portál
JobDNES.cz
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Nabídka Tandem je určena pouze pro personální inzerci vydanou
v út, čt, so (MFD), čt (LN), pá (5plus2), st (Metro).
Výjimky: v MF DNES neplatí pro řádkovou personální inzerci ve vydání
Praha-město a ve vydání oblast Praha; v LN platí pro inzerci od velikosti
200 mm plochy.
Pravidla: Tandem se zadává jako jedna objednávka, ale každý inzerát je
fakturován zvlášť, vždy se slevou 25 % (kombinace dvou inzerátů) nebo
30 % (kombinace tří inzerátů). Na tuto nabídku se nevztahuje možnost
kombinačních slev mezi krajskými vydáními.
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VZOROVÝ VÝPOČET CENY INZERÁTU >
(základní cena = počet sloupců x výška inzerátu v mm x tarif za 1 mm sloupce)
Celostátní vydání MF DNES, všední den, výška 139 mm, 2 sloupce, plnobarevný inzerát 4C, umístění v redakční části
Velikost inzerátu (2 sloupce x 139 mm)

278 mm

Základní cena (278 mm x 277 Kč)

77 006 Kč

Příplatek za umístění v redakční části (100 % ze 77 006 Kč)

77 006 Kč

Výsledná cena (bez DPH)

154 012 Kč

Celostátní vydání MF DNES, všední den, výška 80 mm, 1 sloupec, sleva za počet opakování, bez požadavku na redakční umístění
Velikost inzerátu (1 sloupec x 80 mm)

80 mm

Základní cena (80 mm x 277 Kč)

22 160 Kč

Sleva za počet opakování (15 % z 22 160 Kč)

- 3 324 Kč

Výsledná cena (bez DPH)

18 836 Kč

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Příplatek za umístění v křížovce:
K ceně inzerátu v křížovce (2 sloupce x 55 mm) se připočítává příplatek 25 %.
Příplatek za vázanou inzerci:
K ceně druhého inzerátu a dalších navázaných se připočítává dodatečný příplatek 15 %.
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