
ZÁHRADA & BÝVANIE
dvojmesačník 

o príjemnom bývaní
Q - MEDIA

VYDAVATEĽSTVO

Technické špecifikácie

Inzercia
Cena výtlačku 

Periodicita
Ročník

Tlačený náklad
Formát
Papier

Povrchová úprava obálky
Počet strán celkom

Väzba
Farebnosť
Separácie

Raster vnútro 
Raster obálka 

Uhly rastrov 
Distribúcia  

++421 905 34 90 54
1,29 EUR (38,86 Sk)
dvojmesačník
piaty
29.000 výtlačkov
po oreze 225 mm x 285 mm, na spadavku pridať + 5 mm na každej strane
obálka NPL 250 g/m2 + lak
vnútro NPL   90 g/m2
lesklé lamino
136 (základ)
V-2
plná farba (4 + 4)
CMYK
60 liniek/cm
70 liniek/cm
nastavenie pre offset
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s., súkromní distribútori

Parametre podkladov pre inzerciu

■ v elektronickej podobe spolu s farebným nátlačkom - najneskôr 10 dní pred uzávierkou
■ podklady na grafické spracovanie - najneskôr 20 dní pred uzávierkou
■ upravené na presný rozmer časopisu v dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK
■ s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 - 300 DPI
■ na nosičoch CD-ROM, e-mail: grafik@q-media.sk
■ fotografie v kvalite 300 DPI v JPG, alebo TIFF
■ správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického nátlačku
■ grafické podklady je možné uložiť na náš FTP server, prístup na požiadanie

ROZMERY INZERCIE

1/1 strana                                                                                                               
1/2 strany na výšku
1/2 strany na šírku

1/3 strany na výšku
1/4 strany                                                                                              

ROZMERY OBÁLOK pri V – GATE

V – GATE otváracia obálka 
do V s rozmerom 2/1

ľavá  strana
pravá strana

2. strana obálky pri  V – GATE
3. strana obálky pri  V – GATE                        
4. strana obálky pri  V – GATE                        

TITULKA 

225 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
110 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
225 mm x 140 mm + 5 mm spadavka na každej strane
80 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
110 mm x 140 mm + 5 mm spadavka na každej strane

222 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane 
217 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane

222 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
225 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
225 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
217 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane                                               


