Zeměměřič: geodézie, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy...
INZERUJTE V ROCE 2018:
v celobarevném A4 časopise,
vysoký náklad 1,8-2 tisíce výtisků,
pravidelně 6-krát ročně,
distribuce v ČR a SR,
25. ročník – záruka kvality.
Cílové skupiny: vedoucí pracovníci s rozhodovací pravomocí, techničtí pracovníci, úředníci,
běžní zeměměřiči a katastrální pracovníci, studenti, učitelé
Cílové segmenty pro distribuci: stavební firmy, geodetické firmy, developeři, veřejná správa
(obce, města, pozemkové úřady, katastrální úřady), právní kanceláře, notáři,
střední i vysoké školy, centrální úřady, ministerstva

dvouměsíčník Zeměměřič: Termíny v roce 2018
Uzávěrka objednávek inzerce

Vydání

Poslední termín
dodání podkladů

Zeměměřič
vychází

1+2 leden – únor

12. 2.

16. 2.

28. 2.

3+4 březen – duben

26. 3.

30. 3.

11. 4.

5+6 květen – červen

14. 5.

18. 5.

30. 5.

7+8 červenec – srpen

19. 7.

27. 7.

8. 8.

9+10 září – říjen

17. 9.

21. 9.

3. 10.

11+12 listopad – prosinec

5. 11.

9. 11.

21. 11.

Zeměměřič:
Ceník inzerce v roce 2018
Formát

Cena v Kč /€

1. str. obálky

66 400,-/2460,-

2. str. obálky

48 672,- /1803,-

3. str. obálky

48 672,- /1803,-

4. str. obálky

53 000,- /1963,-

1/1

46 098,- /1707,-

PR článek 1/2 str.

7 000,- / 280,-

PR článek 1 str.

12 000,- / 480,-

1/2

28 431,- /1053,-

1/3

22 000,- / 815,-

1/4

15 210,- / 563,-

1/8

8 970,- / 332,-

Plánování
vaší inzerce

Doporučujeme:

Naimportujte si termíny do svého Google kalendáře.
Obecně lze říci, že v polovině každého lichého měsíce
je uzávěrka inzerce a časopis Zeměměřič vychází vždy
počátkem měsíce sudého. Naimportováním přesných
termínů do vašeho pracovního diáře nezmeškáte žádný
termín.
Termíny naleznete celoročně také na:
www.zememeric.cz/uzaverky
www.zememeric.cz/inzerce
Výhodný balíček roku 2018:
Při objednání 6 článků A4 v 6 číslech
po sobě jdoucích je cena pouze
60 000 Kč ročně (ve 2 splátkách).
Využijte příležitost být vidět celý rok.
Navštěvovaný web GEOinformace.cz
Nabízíme pro členy klubu 50% slevu
na veškerou inzerci. Členství jen za
500 Kč/měsíčně - neomezeně zpráv.

* Maximální slevu (až 30 %) získáte při celoroční objednávce. Získání slevy je záležitostí obchodního jednání a uzavření smlouvy. Při jednorázových objednávkách je poskytovaná sleva nižší.
** U vybraných menších formátů inzerce poskytujeme slevu pouze při celoroční objednávce.
Inzerci dokážeme maximálně přizpůsobit vašim požadavkům, záměrům i možnostem. Slevy lze
kombinovat s Webem Zeměměřiče, na míru vám sestavíme dynamický platební kalendář, dokážeme
vkládat, rozesílat plošně i lokálně, umíme počítat prokliky na webu... – umíme vše, co potřebujete
k úspěšnému podnikání a výsledku vaší inzerce.

Inzerce a redakce: Radek Petr, tel.: 603 787 118, redakce@zememeric.cz
Vydavatel: Klaudian Praha, s.r.o., Trachtova 2, 158 00 Praha 5
Kancelář: Business Centrum Klamovka, Plzeňská 113/155, 150 00 Praha 5.

...GNSS/GPS, kartografie, vdělávání, kauzy, polemiky, názory, exkurze...
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Podklady pro inzerci

V elektronické podobě ve formátu pro PC e-mailem (do 10 MB) nebo např. přes www.uschovna.cz. Inzeráty prosíme
dodávat v těchto formátech: PDF, EPS, TIF, JPG. Barevný režim CMYK, rozlišení obrázků minimálně 300 dpi. V inzerci na spad nechat na každé straně 3-5 mm na ořez. Celkovou koncepci inzerce přizpůsobte tomu, aby na stránce
dobře vypadala, například nesázejte text těsně k okraji a držte se sazebního obrazce (zrcadla stránky). (V případě
včasného dodání inzerce jsme v redakci schopni dát doporučení, co by na inzerci šlo případně zlepšit.) Černé písmo
menší než 6 bodů smí obsahovat pouze černou barvu (CMYK = 0-0-0-100).

Zememeric.cz to je 34 391 zhlédnutí v roce 2017 *)

Web Zeměměřiče
online www.zememeric.cz

Zeměměřič
...web o geodézii,
kartografii, GNSS,
pozemkových úpravách
a katastru

Návštěvnost webu: 34 391 ročně a průměrně 2866 zhlédnutí měsíčně, 95 denně.
TOPlist - statistika stránky: ýasopis ZemČmČĜiþ
Měsíční zobrazování banneru ve formátu stojí 300 x 50 px .... 5 900 Kč
Při objednávce na dobu 3 měsíců a více poskytujeme slevu 15 % z ceny objednávky. Při celoroční objednávce výrazné slevy, v kombinaci s papírovým časopisem jsou slevy ještě zajímavější.
TOPlist -

*) Stránky jsou sleduje služba Top LIST.

GEOinformace.cz to je o 49,5 % více návštěvníků než v roce 2016 :-)

geoinformační křižovatka
online
www.GEOinformace.cz
Návštěvnost 149 504 (410 každý den) a 535 001 stránek (1466 každý den). Cena jen 6000 Kč/rok, neomezeně zpráv.
Inzerce a redakce: Radek Petr, tel.: 603 787 118, redakce@zememeric.cz
Vydavatel: Klaudian Praha, s.r.o., Trachtova 2, 158 00 Praha 5
Kancelář: Business Centrum Klamovka, Plzeňská 113/155, 150 00 Praha 5.
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