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 jediný pánsky magazín 

ocenený 11 x titulom ZLATÁ PEČAŤ za excelentnú kvalitu

(2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020)

KLUB VZNEŠENÝCH
ako zvládnuť stres
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POP
 IKONY
 éterické intelektuálky
 undergroundové 
 rockerky

 PERUÁNSKE 
DELIKATESY
 starý vrchol 
 Machu Picchu

DRACULESCU
karpatský génius

červený upír       

október 2004 99
SK , 3

  

zlaté pečaťe
za najlepší

časopis roka

Bodky su 

2002       2004

PRVÉ DÁMY 
AVANTGARDY

Laurie Anderson, Björk
P. J. Harvey, Tori Amos

Sinéad O‘Connor, K.D.Lang 
Diamanda Galás

DŽUNGĽOVÉ 
KRÁĽOVSTVO

Ladislav Gulik 
v zajatí hôr

SÚ
ŤA
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CIEĽOVÁ SKUPINA
 muži, ktorí vyznávajú všetky mužské cnosti, stoja pevne na zemi a sú 

si istí sebou i svojou pozíciou 

 muži, mladí nielen telom, ale i duchom, tak trochu odlišní od 

ostatných, vyznávajúci nonkonformný život a adrenalínové zážitky

 dynamické úspešné osobnosti, ktoré preferujú energický životný štýl, 

vyhľadávajú kvalitnú zábavu a pri čítaní uprednostňujú obsah bohatý na 

informácie, trendy a tipy

 sebavedomé ženy, ktoré rady nazrú do sveta mužov a dokážu byť 

rovnocennými partnermi vo všetkých oblastiach života

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny
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PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 160 strán

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy, 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky
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Marcela Heglasová
foto Cuibar Productions, Tabocchini Gironella, s láskavým povolením Nadácie Arena di Verona,
Susanne Schwiertz / Opernhaus Zürich
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raz počul hrať svojho kamoša 
na gitare Beatles... a bolo roz-
hodnuté. 

Zabudnutý bol klavír, 
jediné, po čom túžil, 
bola gitara. Ani pri tej 
však dlho nevydržal: 

„Mal som na ňu príliš veľké 
ruky,“ povedal s odstupom 
času a priznal, že najmä nezod-
povedala jeho temperamentu 
a expanzívnej osobnosti. Už 
ako tínedžer sa totiž José Cura 
profiloval ako niekto, koho 
nemožno vtesnať do škatuľky 
a označiť jednoznačnou nálep-
kou. A táto osobnostná črta 
sa na dlhé roky stala pre neho 
najcharakteristickejšou...

Mladý eklektik
Keď José po základnej škole 
zvažoval svoje možnosti a pre-
mýšľal, ako by ich bolo možné 
prepojiť s jeho najväčšou váš-
ňou − hudbou, voľba padla 
na konzervatórium v Buenos 
Aires, kde sa rozhodol študo-
vať kompozíciu a dirigovanie. 
„Aha, tak ty si sa rozhodol 
stať sa hudobníkom,“ komen-

Bez nálepky 
Cura je v skutočnosti Argen-
tínčanom len z polovice, k dru-
hým dvom štvrtinám koreňov 
sa hlásia práve Libanončania 
a Taliani. V každom prípade 
budúci dirigent, skladateľ a 
operný spevák − José Cura, 
sa narodil 5. decembra 1962 v 
argentínskom meste Rosario 
v provincii Santa Fé. Obaja 
rodičia boli svojsky muzikálni. 
Matka milovala Franka Sinatru 
a otec doma po večeroch hrával 
na klavíri Chopina a Liszta. 
Práve otcove skladby učarovali 
malému Josému natoľko, že sa 
nechal od rodičov zapísať na 
hodiny hry na klavíri... A prav-
du povediac, nie veľmi úspeš-
ne. Nie azda preto, že by mal 
nedostatok talentu, ale skôr 
pre nedostatok trpezlivosti zo 
strany učiteľa, ktorý rodičov 
požiadal, aby sa José vrátil ku 
klavíru, až keď bude starší a 
bude to s ním myslieť skutočne 
vážne. Ibaže dvanásťročný José 

J
osé Cura je rozhorčený 

právom. Je totiž oveľa viac, ako 
len prívesok troch najslávnej-
ších tenorov a je aj viac ako 
operný spevák. Komponuje 
hudbu, diriguje orchestre, reží-
ruje predstavenia, robí dizajn 
scén a popritom stihol do 
svojho repertoáru pozbierať tie 
najnáročnejšie úlohy, aké kto 
kedy pre tenory napísal. „Som 
odvážny a nadaný umelec,“ 
hovorí bez náznaku akejkoľvek 
irónie, predstieranej skrom-
nosti i arogancie, ktorú mu pre 
jeho nekonformnú dramatič-
nosť na javisku občas kritici 
vyčítajú. Ako však s obľubou 
hovoria jeho prívrženci... sku-
točnosť, že je Argentínčan (a 
zmysel pre drámu má teda v 
krvi), z neho predsa arogantné-
ho nerobí. 

Renesančný

MUŽ, KTORÉHO KRITIKA A MÉDIÁ 
S OBĽUBOU OZNAČUJÚ ZA 

„ŠTVRTÝ TENOR“ PO DOMINGOVI, 
PAVAROTTIM A CARRERASOVI, 

NEMÁ TÚTO NÁLEPKU RÁD. 
„NEZNÁŠAM TO SLOVO. BYŤ 
TENOR, TO JE AKO KEBY STE 

SPÁCHALI PRVOTNÝ HRIECH BEZ 
NÁROKU NA ODPUSTENIE...“

José
muž
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín GOLDMAN reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 

texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín GOLDMAN vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie

Tomáš Szmrecsányi
foto Isifa, Palace Pictures 
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Osamelývlk
opäťnalove

Skutočne málo 
režisérom stačí jeden film na to, 
aby sa vyšplhali medzi filmár-
sku elitu. Tridsaťjedenročnému 
Quentinovi Tarantinovi sa to 
podarilo napriek tomu, že nevy-
študoval filmovú školu a nemal 
za sebou vplyvných mecenášov 
Hollywoodu. Zato však niekoľ-
kokrát podvádzal, aby sa dostal 
do milovanej brandže. Bola to 
pre neho otázka existencie či ne-
existencie. „Filmy sú moja viera 
i môj Boh,“ tvrdí sympatický 
muž, ktorého už v detstve posa-
dol démon celuloidovej pásky. 
Výsledkom jeho pôsobenia sú 
kultové filmy plné násila, čier-
neho humoru, krvi, gangstrov, 
vraždiacich šialencov, sexi diev-
čat, zapadnutých a poriadne zač-
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ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana         4.900 eur
2/1 strana                                                          9.000 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)    5.500 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)   5.450 eur
7. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)   5.400 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa obsah)   5.350 eur
formát 2/1 strana
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)                            9.800 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)                             9.600 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)                9.400 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)                9.200 eur
obálky
druhá 1/1 strana obálky       5.700 eur
tretia 1/1 strana obálky                     5.700 eur
štvrtá 1/1 strana obálky       6.900 eur
cover 1/1 strana obálky                 11.800 eur
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1             11.800 eur

všitý list
do väzby - dodaný inzerentom                                                                    5.700 eur

P. R. rubriky
2/1 strana         5.500 eur
1/1 strana         2.900 eur

CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2023
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.
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CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV

Pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. Vzorka, 
alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania či vlepenia inzercie 
je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k časopisu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu
- voľné vkladanie do časopisu + zatavenie do fólie
- vkladanie s určením pozície 
- vkladanie s určením pozície + zatavenie do fólie
- vlepovanie na inzertnú stranu 
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku + zatavenie do fólie

samostatný vklad / vlep
0,16 eur
0,33 eur
0,17 eur
0,34 eur
0,17 eur
0,34 eur
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@mediage.sk
Cena výtlačku    7,99 eur
Obdobie predaja   05/2020 - 11/2020
Tlačený náklad   8.000 ks
Formát    222 mm x 275 mm 
Papier    obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE FINE
Povrchová úprava obálky  UV lak
Počet strán celkom   160
Väzba     V - 2
Farebnosť    plná farba (4 + 4)
Separácie    CMYK
Raster vnútro    60 liniek / cm
Raster obálka    70 liniek / cm
Uhly rastrov    nastavenie pre ofset
Distribúcia    Mediaprint Kapa, súkromní distribútori

PARAMETRE PODKLADOV PRE INZERCIU

1. Len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. V dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK, 
s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 - 300 DPI.
4. Na e-mail brcak@stonline.sk alebo e-mail: goldmangrafika@mediage.sk do 
veľkosti 10 MB.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického 
nátlačku.
6. Rozmery inzercie:
2/1    444 x 275 mm
1/1    222 x 275 mm
na výšku 1/2   104 x 275 mm
na šírku 1/2   222 x 135 mm
na výšku 1/3     70 x 275 mm
na šírku 1/3   222 x   98 mm
na výšku 1/4     56 x 275 mm
na šírku 1/4   222 x   77 mm
(+4 mm spadávka)


