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Počet stran: 36 + příloha
Charakteristika: Časopis Méďa Pusík a Macko Pusík je dnes
už kultovní dětský časopis s laskavou postavičkou medvídka
Pusíka. Malí čtenáři zde naleznou omalovánky, úkoly, hádanky i vystřihovánky, které hravou formou motivují dítě k tvůrčí
činnosti. Novinkou je již nyní velmi oblíbený pracovní sešit
předškoláka, který malého čtenáře seznamuje s nejrůznějšími
oblastmi světa kolem nás. Jsou zde i stránky určené pro spolupráci s rodiči či logopedy – malované čtení či příběh
k samostatnému vyprávění. Časopis rozvíjí kreativitu a rozumové schopnosti dítěte, napomáhá k harmonickému rozvoji
jeho osobnosti a obohacuje společně strávený čas v rodině.
Pro svoji hravou formu a vkusnou grafiku je oblíbený u dětí
i rodičů a je doporučován pedagogy a logopedy pro
předškolní věk.
Technické podmínky:
- použitý papír: 60 g/m2
- příloha
250g/m2
- obálka
200g/m2 lesklá křída
- tisk
čtyřbarevný ofset
- rastr
60 bodů na cm
Podklady: e-mailem: baroa@seznam.cz
ostré PDF, v rozlišení 300 DPI
(s pasovacími znaky a spadem min. 4 mm)
nebo CD na adresu: Boční I. 648/51, 141 00, Praha 4
(grafik p. Zbořil 736 621 519)
Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu
s elektronickou verzí inzerátu dodat cromalín. Výtisk
z barevných tiskáren nebo kopírek nelze považovat
za barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný
náhled a případné odchylky odstínu barev při vytištění
v časopise nemohou být předmětem reklamace.
Reklamace: Reklamace lze uplatnit do 21 dnů
od uveřejnění inzerátu.

Harmonogram 2018:
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objednávky
6.12.2017
3.1.
1.2.
7.3.
4.4.
9.5.
6.6.
4.7.
1.8.
5.9.
3.10.
7.11.
6.12.

Podklady e-mail
13.12.2017
11.1.
8.2.
15.3.
12.4.
17.5.
14.6.
12.7.
9.8.
13.9.
11.10.
15.11.
14.12.

210 x 280 mm (po ořezu)
+ 5 mm na každé straně na spad
185 x 260 mm (zrcadlo)
80 000,- Kč ČR i SR
70 000,- Kč jen ČR
52 000,- Kč jen SR

zrcadlo

1/2
210 x 140 mm – šířka + 5 mm na spad
185 x 120 mm (zrcadlo)
105 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
95 x 260 mm (zrcadlo)
45 000,- Kč ČR i SR
36 000,- Kč jen SR

zrcadlo

zrcadlo

1/3
210 x 90 mm – šířka + 5 mm na spad
70 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
32 000,- Kč ČR i SR
25 500,- Kč jen SR

1/4
105 x 140 mm + 5 mm na spad
210 x 70 mm – šířka + 5 mm na spad
52 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
25 000,- Kč ČR i SR
20 000,- Kč jen SR

II a III. obálka

1/6
93 x 78 mm + 5 mm na spad
17 500,- Kč ČR i SR
14 000,- Kč jen SR

95 000,- Kč ČR i SR
63 000,- Kč jen SR

IV.obálka

110 000,- Kč ČR i SR
79 460,- Kč jen SR

Příjem objednávek inzerce:
PaedDr. Lenka Černá
Po dohodě je možný
Marcela Doleželová
jiný rozměr či speciální
tel.: 222 325 100, 606 627 135
umístění, vkládání,
e-mail: inzerce@pvsp.cz, www.medapusik.cz všívání, vlepování.
Slevy za opakování
3-5 x
5%
6-8 x
10 %
9-12 x
15 %
Kombi slevy s inzercí
v časopise Bumík
3-5 x
20 %
6-8 x
25 %
9-12 x
30 %

typické
obleìení a používají
lidé nosí typické
a má bílou ìepiìku.
V nükterých povoláních
chodí v ìerném
tĥeba kominík, ten
nich s vücí, která
Spoj každého z
pĥedmüty. Jako
lidé na obrázku?
Poznáš, co dülají
souvisí s jeho povoláním

a.
má také prodavaìk
a
aìka
Zajímavé povolání vücí které prodavaìk
mnoho
u
Na obrázku vidíš
- a jednu, kterou
v obchodü potĥebuje
k úplnü jinému
vüc, která patĥí
by patĥila.
nepotĥebuje. Najdi
ji a ĥekni, ke komu
povolání, zakroužkuj

Úkoly

ýti ků v české
č ké mutaci
t i
- z toho 75 000 výtisků
28 000 výtisků ve slovenské mutaci

Úkoly

Náklad:
Nákl
d 103 00
000
00 výtisků
ýti ků

Najdi jednu vüc,
prodavaìka prodává?škrtni ji!
A víš, co všechno
nekoupíš, a
kterou v obchodü
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Všechny karty
dílem zúìastnüse rozdají stejným
ným hráìĵm
aby nebylo
tak,
vidüt,
Petra (kominík kdo êerného
ihned vyloží a) dostal. Hráìi
a zbývající dvojice na stĵl
karty si rozloží
vüjíĥe v ruce.
do
rozdávajícího Hráì po levici
si od
kartu, mĵže-li, nüj nabídne
zkompletovanou odloží
dvojici,
a dalšímu
hráìi
nabídne kartu po své levici
takto postupuj ze svých. Hráìi
í
dvojice karet,v kruhu, vykládají
poslední êernýa komu zbude
Petr, prohrál.

