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Základní údaje o časopisu
ČASOPIS JE ZEJMÉNA URČEN:
l

rodičům dětí s postižením v raném i školním věku

l

dalším zájemcům o problematiku rané péče, podpory rodin dětí s postižením, krizové intervence,
sociální práce, speciálního vzdělávání

l

odborníkům z oblasti sociálních služeb, vzdělávání a zdravotnictví

l

studentům speciální pedagogiky, sociální práce, psychologie a dalších příbuzných oborů

POSLÁNÍ ČASOPISU:
l

seznamuje s problematikou života rodin dětí s postižením

l

přispívá k informovanosti veřejnosti o službách rané péče a speciálně pedagogických center

l

nabízí přehled o novinkách, metodách a zkušenostech, které se dotýkají života rodiny dítěte s postižením

l

zprostředkovává rodinám s dětmi informace od odborníků

l

rozšiřuje informace o sociálních službách z neziskové sféry

OBSAH:
Každé číslo se zaměřuje na zvolené téma, které je mezi odborníky a rodiči dětí s postižením „živé“. Téma je
zpracované různými pohledy odborníků nejen z řad pracovníků v rané péči a ze speciálně pedagogického
centra, ale i rodičů dětí s postižením i dalších odborníků. Články nabízejí informace, zkušenosti, úvahy
a zážitky v souvislosti s tématem čísla.
Téma prolíná většinou rubrik – objevuje se v rozhovorech s odborníky a rodiči, v recenzích knih a v rubrikách zaměřených na sourozence dětí s postižením nebo na speciální pomůcky a hračky.

SPECIFIKACE VYDÁNÍ:
PERIODICITA: dvakrát ročně – červen, prosinec
NÁKLAD:

600 ks

CENA:

80 Kč

PŮSOBNOST: celá ČR
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HARMONOGRAM OBJEDNÁVEK:
číslo 1 (červen):

číslo 2 (prosinec):

l

datum vydání: 15. 5.

l

datum vydání: 1. 12.

l

doručení objednávek do: 1. 4.

l

doručení objednávek do: 1. 11.

l

doručení podkladů do: 15. 4.

l

doručení podkladů do: 15. 11.

CENÍK INZERCE:

1/1

1/2

2/3

1/3

1/1

1/2

2/3

1/3

inzerce uvnitř časopisu (ČB)

5 000 Kč

3 000 Kč

3 800 Kč

2 200 Kč

2. strana obálky (4B)

8 000 Kč

4 500 Kč

6 500 Kč

3 000 Kč

3.strana obálky (4B)

8 000 Kč

4 500 Kč

6 500 Kč

3 000 Kč

4. strana obálky (4B)

9 000 Kč

5 000 Kč

7 000 Kč

3 500 Kč

středová dvoustrana (ČB)*

10 000 Kč

* inzerent využívá pro inzerci obě vnitřní strany

Organizace EDA cz, z.ú. není plátcem DPH, uvedené ceny jsou v Kč a konečné. Ceník je platný od 1.1.2016

ZASLÁNÍ INZERCE:
Prosíme, datové soubory zasílejte e-mailem (doporučená datová velikost do 5MB) na adresu:
inzerce.koukej@eda.cz
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Rozměry inzerce

ČISTÝ FORMÁT = 225 × 297 mm.
SPAD = inzerce pokrývá celou plochu čistého formátu, navíc přesahuje („spadá“) na každou stranu o 4 mm.
ZRCADLO = inzerce je umístěna v ploše čistého formátu, kolem ní zůstává volné bílé místo.

SPAD (+4mm)
ZRCADLO

1/1

1/2

2/3

1/3

210 x 297 mm
180 x 260 mm

210 x 146 mm
180 x 125 mm

210 x 195 mm
180 x 170 mm

210 x 95 mm
180 x 80 mm

Další rozměry jsou možné po konzultaci s redakcí časopisu.

Technické parametry

Inzerce na barevné obálce časopisu – vnitřní strany
+ zadní strana obálky.

PODKLADY V PŘÍPADĚ POŽADAVKU
GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ INZERÁTU

TISK: ofset

Logo a obrazová část: Adobe Illustrator (.ai, .eps),
CorelDRAW (.cdr nebo export .eps),

PAPÍR: lesklá křída 200g/m2

Photoshop (.jpg, .tiff, .eps) – rozlišení min. 300 dpi.

INZERÁT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Adobe Acrobat (.pdf): při vytváření formátu PDF
prosíme použít standardní nastavení Acrobat
Distilleru – profil PDFX1a, při tvorbě používat
kompozitní rastry (ne separovaný DCS), text
případně převést do křivek.

UPOZORNĚNÍ

Adobe Illustrator (.ai, .eps): prosíme fyzicky umístit fotky (rozlišení 300 dpi), text převést do křivek
a uložit do formátu pro verzi CS6 a nižší.

Pro lepší viditelnost informací u inzerátů připravovaných na spad je nutné umísťovat text, loga,
kontakty atd. minimálně 12 mm od okraje strany
(čitelnost ve hřbetu).

Corel DRAW (.cdr): prosíme fyzicky umístit fotky
(rozlišení 300 dpi), text převést do křivek a uložit
do formátu pro verzi X4 a nižší.
Photoshop (.jpg, .tiff, .eps): rastrové inzeráty –
dodržet barevný profil CMYK a rozlišení 300 dpi.

U celostránkových inzerátů požadujeme jejich dodání s ořezovými a pasovacími značkami na formát
celé strany. Veškeré inzeráty tištěné na spad vyžadují přesah 4 mm do ořezu.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY:
ÚPRAVA INZERÁTU:
l

Inzeráty, které v důsledku své stylizace či grafické úpravy nejsou rozeznatelné jako inzeráty a mohly by
být považovány za redakční text, budou označeny jako „Inzerce“.

l

Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, bude grafická úprava provedena na jeho náklady
v rozměrech odpovídajících rozsahu textu a obrázků.

STORNO POPLATKY:
l

méně než 21 dnů před vydáním časopisu = 50 %

l

méně než 14 dnů před vydáním časopisu = 100 %

REKLAMACE:
l

Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu
nárok na slevu nebo na bezchybný náhradní inzerát v dalším čísle časopisu, avšak pouze v rozsahu,
v němž byl účel inzerátu omezen.

l

Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů od data zveřejnění inzerátu, výhradně písemnou formou,
s uvedením předmětu reklamace a návrhu na rozsah náhradního plnění.

Pokud zadavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na možnosti reklamace.

KONTAKTY:

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel., fax: 224 826 860
Mobil: +420 724 400 820
E-mail: inzerce.koukej@eda.cz
Web: www.eda.cz

