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Mediální podklady 2015



Prager Zeitung – kvalita s 24letou tradicí 
vychází od roku 1991 v německém jazyce

náklad 15.000 kusů 

patří k nejčtenějším cizojazyčným periodikům v České republice

distribuce v České republice, Německu, Rakousku,  

ve Švýcarsku a na Slovensku

fundované zpravodajství z České republiky a Evropy

s pravidelným suplementem Magazin Wirtschaft

internetový portál www.pragerzeitung.cz s více než 35.000 přístupy měsíčně

obsáhlé ePaperové vydání, jehož součástí je sekce s jedinečnou nabídkou služeb

vychází každý čtvrtek

Naši čtenáři jsou informováni 
 

zásobují Prager Zeitung nejnovějšími a starostlivě prověřenými informacemi

 

Norimberk – Praha

 

Lípa Musica, Theater.cz, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Collegium Bohemicum, 

Goethe Institut, Česká centra v německy mluvícím zahraničí, Německo-české kulturní dny,  

Svět knihy, Palác Akropolis, Nadace Forum 2000)

Ceny
Prodejní cena: 55 CZK | 2,10 EUR

Roční předplatné: 2.050 CZK

Digitální roční předplatné: 1.620 CZK | 64 EUR

Zahraniční roční předplatné: 99 EUR  | 156 EUR  | 173 EUR 

Další nabídky předplatného na www.pragerzeitung.cz
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Čtenáři Prager Zeitung 
S nákladem 15.000 kusů týdně osloví Prager Zeitung více než 50.000 čtenářů týdně.  

Toto vysoké číslo čtenářů vyplývá z výše našeho nákladu a faktoru 3,5,  

protože v průměru čtou Prager Zeitung a „Prag erleben“ minimálně další dvě až tři osoby. 

Naši čtenáři jsou Němci, Rakušané a Švýcaři, kteří žijí v České republice,  

Češi, kteří hovoří německy, majitelé a manažeři zahraničních firem,  

zaměstnanci vládních a vzdělávacích institucí, studenti vysokých a středních škol a turisté. 

Kdo jsou naši čtenáři?

 52 % podnikatelé z ČR nebo z německy hovořících zemí

 19 % turisté

 14 % studenti a učitelé

 12 % vedoucí pracovníci a spolupracovníci na vládní úrovni a ve vzdělávacích organizacích 

 3 % další čtenáři

Kde se naši čtenáři nacházejí?

 49 % v ČR

 42,8 % v Německu

 4,3 % v Rakousku

 2,7 % ve Švýcarsku

 1,2 % na Slovensku a v ostatních zemích

Čtenost

 79 % exemplářů čtou v průměru další 2 až 3 čtenáři
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Distribuce Prager Zeitung 
Prager Zeitung informuje: Naši abonenti v Německu, Rakousku a Švýcarsku  

mají velký zájem o Českou republiku a často ji navštěvují. Také německy hovořící  

abonenti, kteří žijí v České republice, pravidelně využívají informační servis Prager Zeitung.

Prager Zeitung dává tipy: Ročně navštěvuje přes 2 milióny německy hovořících turistů  

Českou republiku, obzvláště Prahu. Tím tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků.

Prager Zeitung na cestách: Jednou týdně je Prager Zeitung vyložen na palubách  

mezinárodních vlakových a autobusových spojů a je zde k dispozici jako zkušební vzorek.

Prager Zeitung je k dostání:  

a na Slovensku je Prager Zeitung v prodeji každý čtvrtek. 

Prodej

 

na kulturních a jiných akcích

Výběr významných předplatitelů
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Malobchodní prodej Prager Zeitung 

Německo
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Rakousko

Česká republika

 

Palladium, Zlatý Anděl, Masarykovo nádraží,  



Odborné magazíny

Magazin Wirtschaft vychází: březen, červen, září, prosinec 2015

Témata
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Ceník barevné a černobílé inzerce

titulní a redakční stránky Prager Zeitung

Základní cena: 43 CZK/mm sloupce
Provize pro reklamní agentury: 15 %

Slevy při opakování: 3× » 5 % | 6× » 7 % | 9× » 10 % | 12× a více » 15 %

šířka × výška.

Ceník platný od ledna 2014

r1/8w3

t titulní strana 
r redakční stránky 
v komerční stránky

1/8  velikost inzerce ve vztahu  
k velikosti stránky

w formát na šířku  
h formát na výšku

4 počet sloupců stránky

r1/1   278×433 mm
111.700 CZK

r1/3w6   278×136 mm
35.100 CZK

r1/6w3   137×136 mm
17.500 CZK

r1/8w3   137×101 mm
13.000 CZK

r1/18w2   90×66 mm
5.700 CZK

r1/9w4   184×66 mm
11.400 CZK

r1/24w3   137×31 mm
4.000 CZK

r1/9h2   90×136 mm
11.700 CZK

r1/24h1   43×101 mm
4.300 CZK

r1/12w6   278×31 mm
8.000 CZK

r1/12w3   137×66 mm
8.500 CZK

r1/36w2   90×31 mm
2.700 CZK

r1/36h1   43×66 mm
2.800 CZK

r1/2w6   278×206 mm
53.100 CZK

r1/3h2   90×416 mm
35.800 CZK

r1/6w6   278×66 mm
17.000 CZK

r1/2h3   137×416 mm
53.700 CZK

r1/4w6   278×101 mm
26.100 CZK

r1/6h2   90×206 mm
17.700 CZK

JuniorPage   184×276 mm
47.500 CZK

t1/18w4   184×31 mm
10.700 CZK

t1/24h1   43×101 mm
8.600 CZK

t1/36h1   43×66 mm
5.600 CZK

r1/4h3   137×206 mm
26.600 CZK

r1/8w6   278×48 mm
12.400 CZK

Titulní stránka

Titulní stránka

Titulní stránka



v1/1w4   278×433 mm
111.700 CZK

v1/3w4   278×136 mm
35.100 CZK

v1/6w4   278×66 mm
17.000 CZK

v1/24w2   137×31 mm
4.000 CZK

v1/12w2   137×66 mm
8.500 CZK

v1/24w1   66,5×66 mm
4.300 CZK

v1/12h1   66,5×136 mm
8.800 CZK

v1/16h1   66,5×101 mm
6.500 CZK

v1/2w4   278×206 mm
53.100 CZK

v1/3h2   137×276 mm
35.600 CZK

v1/6w2   137×136 mm
17.500 CZK

v1/2h2   137×416 mm
53.700 CZK

v1/4w4   278×101 mm
26.100 CZK

v1/8w4   278×48 mm
12.400 CZK

v1/4h2   137×206 mm
26.600 CZK

v1/8w2   137×101 mm
13.000 CZK

Ceník barevné a černobílé inzerce

Základní cena: 64,50  CZK/mm sloupce
Provize pro reklamní agentury: 15 %

Slevy při opakování: 3× » 5 % | 6× » 7 % | 9× » 10 % | 12× a více » 15 %

šířka × výška.

Ceník platný od ledna 2014

v1/8w2

t titulní strana 
r redakční stránky 
v komerční stránky

1/8  velikost inzerce ve vztahu  
k velikosti stránky

w formát na šířku  
h formát na výšku

4 počet sloupců stránky

  Prago Media, spol. s r. o. – Prager Zeitung | Jeseniova 51 | CZ-130 00 Praha 3 

Tel./Fax: +420 222 253 379 | Tel.: +420 222 250 125 | www.pragerzeitung.cz



1/4 1/6 1/3

1/8 1/12 1/6

1/2

1/4
Provize pro reklamní agentury: 15 %

Slevy při opakování: 3× » 7 % | 6× » 15 %

Stornopoplatky

14 dní před zveřejněním » 30 %

10 dní před zveřejněním » 50 %

5 dní před zveřejněním » 100 %

 

ve formátu šířka × výška.

Ceník platný od ledna 2014

obálka (2., 3. nebo 4. strana) 210×297 mm 
53.000 CZK spad

PANORAMA 1/2 420×148 mm
43.000 CZK spad

1/2 210×148 mm
21.500 CZK spad

1/2 104×297 mm 
21.500 CZK spad

1/4 188×66 mm 
10.800 CZK zrcadlo

1/2 188×136 mm 
21.500 CZK zrcadlo

1/3 72×297 mm 
14.300 CZK spad

1/12 60×66 mm 
3.600 CZK zrcadlo

1/6 60×136 mm
7.200 CZK zrcadlo

1/8 92×66 mm
5.400 CZK zrcadlo

1/4 92×136 mm 
10.800 CZK zrcadlo

2/3 136×297 mm
28.700 CZK spad

1/6 124×66 mm 
7.200 CZK zrcadlo

1/3 124×136 mm 
14.300 CZK zrcadlo

1/1 210×297 mm
43.000 CZK spad

PANORAMA 1/3 420×99 mm
28.700 CZK spad

1/3 210×99 mm
14.300 CZK spad

PANORAMA 2/1 420×297 mm
85.000 CZK spad

PANORAMA 1/4 420×74 mm
21.500 CZK spad

1/4 210×74 mm
10.800 CZK spad
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Ceník barevné a černobílé inzerce

Magazin Wirtschaft



Technické údaje pro inzerci

Prager Zeitung

Technika tisku: rotační kotoučový ofsetový tisk | Papír: novinový 45 g/m2

Tiskový rastr: Barevnost: 

Rozlišení obrazu:

Profil pro nastavení barev: ISOnewspaper26v4  

Nárůst tiskového bodu: cca. 28 % | Maximální krytí barvou: 245 %

Formát strany: 305×509 mm | Maximální tiskový obraz strany (rozměr zrcadla): 278×433 mm

Počet sloupců redakčních stránek: 6 | Šířka sloupců: 43 mm | Mezi sloupci: 4 mm

Počet sloupců komerčních stránek: 4 | Šířka sloupců: 66,5 mm | Mezi sloupci: 4 mm

Magazin Wirtschaft

Technika tisku: archový ofsetový tisk | Papír: bezdřevý ofset 90 g/m2 | Vazba:

Tiskový rastr: Barevnost: 

Rozlišení obrazu:

Profil pro nastavení barev: Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)

Formát strany: A4 (210×297 mm) | Rozměr zrcadla: 188×276mm

Počet sloupců: 3 | Šířka sloupců: 60 mm | Mezi sloupci: 4 mm

Podklady pro inzerci

Texty (PC):

Vektorové podklady (PC) ve formátech: AI, EPS

Rastrové podklady (PC) ve formátech: TIF, JPG

Software

Adobe Creative Suite 5

Dodaná inzerce: 

A)  ve formátu PDF pro tisk 

B)

C)
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Důrazně doporučujeme vyhnout se světlému písmu na tmavém pozadí, stejně tak 

vyhnout se barevnému písmu v malých velikostech na jakémkoliv barevném pozadí! 

 

a sníží se jeho čitelnost.



www.pragerzeitung.cz

ale nejpohodlnější cestou i zbytek Evropy. Ceník inzerce na www.pragerzeitung.cz

Prager Zeitung online: aktuální informace z ČR a Střední Evropy, obchodní kontakty, finance, bankovnictví, kurzovní 

lístek, restaurace, výstavy, koncerty, hudební scéna, turismus, nemovitosti, první pomoc, vzdělávací zařízení

 Servis:

důležité odkazy a kontakty z Prahy, sami o sobě

Elektronický e-paper jako doplněk webových stránek o tištěné verze

Ceník inzerce na www.pragerzeitung.cz, 

ceník inzerce volných pracovních míst 

  Full Banner, 468×60 pixelů Square, 250×250 pixelů

 Homepage

 Prag.erleben, Service

  Half Banner, 234×60 pixelů Skyscraper, 120x600 pixelů

 Homepage 

 Prag.erleben, Service

 0

 0

 Nabídka volných 

 pracovních míst  s max. počtem 1.200 znaky
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