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Pod hlavičkou Týdeníku Květy
vychází jedinečný magazín
pro zvědavé a zvídavé děti.
Je plný fascinujících příběhů a informací
napsaných s cílem zapojit dospívající děti
a povzbudit je, aby prozkoumaly svět
kolem sebe.
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FORMÁTY INZERCE
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Objevte tajemství
úspěchu
Fortnite st. 7

HARMONOGRAM INZERCE

hologramy + hrdinové + geecové + vlaštovky + raketoplán Falcon heavy + létající ryby

CENY INZERCE

CENÍK 2019 | JUNIOR VĚDA + PŘÍRODA
1/1
spad
230 x 300

Zpracování je atraktivní i pro rodiče
těchto dětí, o tématech poté společně
diskutují.
Jedná se o unikátní redakční koncept
převzatý z úspěšného britského originálu.
• Stránky nabité zajímavostmi a unikátními
informacemi
• Zásadní světové události, úžasné fotky
• Zábava, hádanky, kvízy, kreslení, luštění,
vesmír, zvířata.

Vazba: V1
Periodicita: čtvrtletník

Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH, platné od od 15. 4. 2019
Příplatky:

15% za konkrétní umístění inzerátu na stránce
40% za speciální umístění inzerátu na stránce

STORNO PODMÍNKY
Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.
a) V případě stornování objednávky 28 a více dnů před datem
zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatku.
b) V případě stornování objednávky 21 a více dnů před datem
zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit náhradu za
zrušenou inzerci ve výši 50 % z ceny zrušené objednávky.
c) V případě stornování objednávky 21 a méně dnů před datem
zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit náhradu za
zrušenou inzerci ve výši 100 % z ceny zrušené objednávky.

Součástí ceníku jsou
Všeobecné smluvní podmínky
www.vlmedia.cz/podminky

