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Připravovaný dotisk knihy Bezpečně na tekoucí vodě a
Záchrana z válce
Dvě učební skripta zaměřená na záchranu byla již zcela vyprodána a mezi vodáky je tak přes 5 000
ks těchto knih. Svými počty se jedná o velmi úspěšná vydání, která nemají ve vodáckém světě
následovníka. V současné době připravujeme dotisky obou knih s možností umístit v nich reklamy a
to jak barevné, tak i černobílé.
Kniha Bezpečně na tekoucí vodě popisuje vybavení na vodu,
věnuje se základům sebezáchrany i záchrany ze břehu nebo
lodí, organizaci na řece a dalším informacím pro bezpečné
splutí řek. Text je doprovázen přes 100 obrázky nebo
fotografiemi.
Takto komplexně nebylo téma bezpečného splouvání řek
zatím nikdy popisováno a zároveň tato skripta slouží jako
učební materiál u většiny vodáckých škol. Jsou tak
distribuována zdarma účastníkům kurzů.
Technické informace
–

počet stran cca 105, formátu 210x294mm (A4) s více
jak 100 fotografiemi nebo obrázky

–

tisk v odstínech šedi 1/1, vazba V2, plnobarevná
obálka

–

předpokládaný termín vydání: březen 2021

–

termín uzávěrky inzerce: 31.1. 2021

–

náklad: 500 ks

Cena inzerce Bezpečně t.v. (neplátci DPH)
polovina strany, formát A5 na šířku, barevnost: 1/1 (odstíny šedi)
2 500,00 Kč
celá strana, formát A4 na výšku, barevnost: 1/1 (odstíny šedi)
3 900,00 Kč
7 500,00 Kč/strana
1. a 2. strana textu, plno barevná 4/4, formát A4 na výšku
2. a 3. strana obálky (vnitřek obálky), plno barevná 4/4, formát A4 na výšku 9 000,00 Kč/strana
11 000,00 Kč/strana
1. a 4. strana obálky, plno barevná 4/4, formát A4 na výšku
nejvyšší nabídce,
Logo firmy na 1. straně obálky (bude pouze od jedné firmy), plno barevné
minimálně
4/4, formát do 10 cm2
7 000,00 Kč
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Na 50 stranách knihy Záchrana z válce naleznete množství
technik sebezáchrany i záchrany ze břehu nebo lodí. Text je
doprovázen přes 50 obrázky nebo fotografiemi a dále 10
skutečnými příběhy vodáků z válce.
Jedná se o jedinečnou publikaci, která v ČR nikdy nebyla na
toto téma vydaná. Jednotlivé techniky záchrany jsou
důkladně rozebírány a jsou u nich popsány jejich výhody či
nevýhody.
A právě v této knize zaměřené na vodácký sport a
bezpečnost může být i Vaše reklama. Podpořte tento unikátní
projekt zaměřený na větší bezpečnost na našich řekách.

Technické informace
–

počet stran cca 50, formátu 148x210mm (A5) s více jak 50 fotografiemi nebo situačními
obrázky

–

tisk v odstínech šedi 1/1, vazba V2, plnobarevná obálka

–

předpokládaný termín vydání: březen 2021

–

termín uzávěrky inzerce: 31.1. 2021

–

náklad: 600 ks

Cena inzerce Záchrana z válce (neplátci DPH)
polovina strany, formát A6 na šířku, barevnost: 1/1 (odstíny šedi)
celá strana, formát A5 na výšku, barevnost: 1/1 (odstíny šedi)
2. a 3. strana textu, plno barevná 4/4, formát A5 na výšku
2. a 3. strana obálky (vnitřek obálky), plno barevná 4/4, formát A5 na výšku
Logo firmy na 1. straně obálky (bude pouze od jedné firmy), plno barevné
4/4, formát do 10 cm2

2 500,00 Kč
3 900,00 Kč
6 500,00 Kč
8 000,00 Kč
nejvyšší nabídce,
minimálně
7 000,00 Kč

Slevy
–

v případě inzerce v obou knihách sleva 25%

–

inzerenti z minulých vydání sleva 10%
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Distribuce
–

zdarma na kurzech Vodácké školy záchrany jako studijní materiál

–

vodácké obchody

–

reklama na vodáckém serveru www.raft.cz

Uvedené ceny jsou včetně DPH (nejsme plátci). V ceně není zahrnuto případné zpracování reklamy.
V případě požadavku lze vytvořit i jiné formáty reklamy.
Dodaná data:
Tiskové PDF s ořezovými značkami a spadem vyrobený přes Postscript Distilerem. Nejlépe dle
PDF X1a, nebo TIFF, v barvách CMYK, rozlišení 300 dpi. Ke každému formátu přidat 5 mm na
spad.
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