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 jediný magazín o modernom bývaní 

ocenený 9 x titulom ZLATÁ PEČAŤ za excelentnú kvalitu

(2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
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V dobre navrhnutom interiéri sa vždy cítime veľmi príjemne. A podobne 

pohodlne sa cíti aj čitateľ v magazíne INTERIER, lebo redakcia pri 

jeho tvorbe vždy myslí na každý detail a v každom vydaní od jeho 

zrodu v roku 1999 ponúka originálne nápady zo sveta jedinečných 

interiérových i exteriérových riešení a predstavuje súčasné trendy 

v architektúre a designe. 

Magazín INTERIER si obľúbili všetci, čo preferujú kvalitu produktov 

i kvalitu života. Všetci, čo uprednostňujú moderný štýl bývania.
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CIEĽOVÁ SKUPINA
Moderní ľudia, ktorí vo svojom živote preferujú vysokú kvalitu, 

selektívnosť a trendovosť. 

 čitatelia, bohatí duchom, resp. peňaženkou. Tá prvá skupina si 

potrpí na duchovnú náročnosť, tá druhá na imidž, pričom obe skupiny 

sa spravidla orientujú podľa značiek, ktoré garantujú jednak úroveň, 

jednak aktuálny módny či priekopnícky štýl, jednak tradíciu, hodnoty 

a solídnosť

 čitatelia, ktorí preferujú moderný štýl bývania a taktiež vysokú kvalitu 

produktov i kvalitu života 

 čitatelia, ktorí vyhľadávajú originálne nápady zo sveta jedinečných 

interiérových i exteriérových riešení a sledujú súčasné trendy 

v architektúre i designe 

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 - 116 strán (základ)

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



MEDIA KITMEDIA KIT

OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín INTERIER reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje 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 INTERIER vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality a overená informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie
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CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2023
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana         4.900 eur
1/2 strany vertikálne                    2.600 eur
1/2 strany horizontálne                    2.600 eur
1/3 strany         1.800 eur
1/4 strany         1.600 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)                5.500 eur
3. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)               5.450 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)               5.400 eur
formát 2/1 strany
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
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)     9.000 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
6/1 strana - rubrika ŠTÝL      8.700 eur
1/1 strana                                2.900 eur
1/6 strany - v rubrika NOVINKY 
(v neštandardizovaných formátoch)                                                            1.100 eur

Príplatky
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10 %
Všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10 %

Poznámky
* Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou - 50 %
                               Po uzávierke objednávok - 100 %
* Časopis INTERIER si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály 
a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu 
a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.
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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



MEDIA KITMEDIA KIT



MEDIA KITMEDIA KIT



MEDIA KITMEDIA KIT



MEDIA KITMEDIA KIT

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@mediage.sk
Cena výtlačku    4,99 eur
Periodicita    štvrťročník
Tlačený náklad   10.000 ks
Formát    222 mm x 275 mm 
Papier    obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE ART
Povrchová úprava obálky  UV lak
Počet strán celkom   116
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 email: interiergrafika@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)

www.interiermagazin.sk
www.facebook.com/interierexterier.sk

twitter.com/interiermagazin
www.instagram.com/interier_magazin


