Odborný časopis PET MEDIA nabízí celou řadu
reklamních příležitostí pro klienty, kteří chtějí
svou nabídkou oslovit rozsáhlou databázi prodejců chovatelských potřeb, která je průběžně
rozšiřována a aktualizována.
PET MEDIA je B2B časopis, který je zdarma distribuován všem maloobchodům, velkoobchodům, výrobcům a dovozcům chovatelských
potřeb (včetně krmiv pro psy a kočky), do chovatelských stanic, útulků, hotelů pro psy a kočky,
veterinárních klinik a vybraných ordinací.

Články jsou zaměřeny na:
■ analýzy trhu a trendy prodeje
■ diskuse, rozhovory s představiteli
firem a dynamickými osobnostmi
■ dění a změny v podnikatelské sféře
■ přehled novinek aktuálně uváděných
na trh
■ aktuální události na tuzemském trhu
zajímavé zprávy ze světa
■ výstavy a veletrhy

TEMATICKÝ PLÁN & HARMONOGRAM 2019
TÉMATA

uzávěrka podkladů

1-2019

Nové trendy v oboru
Hi-tech novinky pro mazlíčky
Potřeby psí salony a péči o srst
Novinky v akvaristice

25. ledna

2-2019

Rozdílné potřeby psích plemen
Vodítka a obojky
Trendy v antiparazitárních přípravcích
FOR PETS Praha 4.-7. dubna 2019

15. března

29. března

Krmiva a jejich zdravotní benefity
Psí sporty a outdoorové potřeby
Vybavení prodejny
PROPET 22.-23. června 2019

17. května

31. května

Vše pro kočky
Pokroky zdravotní péče o psy a kočky
Vše pro hlodavce a malé savce
Dentální péče

27. června

9. července

3-2019

Struktura čtenářů časopisu PETmedia
maloobchod (majitelé pet shopů)
veterináři a veterinární kliniky
psí salony, chovatelské stanice atd.
velkoobchody, výrobci, distributoři
obchodní řetězce, supermarkety, hypermarkety

4-2019

5-2019

6%
11 %

ČÍSLO

Obalové materiály pet foodu (novinky)
Luxusní a designové potřeby pro mazlíčky
Steliva pro kočky a hlodavce

distribuce
2. února

16. září

26. září

44 %

19 %

6-2019

20 %

Doplňková krmiva a speciální diety
Pamlsky a pochoutky
Zimní móda a funkční oblečky

11. listopadu

29. listopadu

C E N Í K A F O R M ÁT Y I N Z E R C E

1. str.
obálky
210 x 210mm
(+4mm)

A4
210 x 297mm
(+4mm)

A4
165 x 242 mm

1/2 A4
80 x 242 mm

1/2 A4
165 x 120 mm

1/2 A4
105 x 297mm
(+4mm)

1/2 A4
210 x 148,5mm
(+4mm)

45 000,-

32 000,-

32 000,-

17 000,-

17 000,-

17 000,-

17 000,-

1/3 A4
70 x 297mm
(+4mm)

1/3 A4
210 x 100 mm
(+4mm)

1/3 A4
52 x 242 mm

1/3 A4
165 x 80 mm

1/4 A4
80 x 125 mm

1/8 A4
80 x 60 mm

atypické
formáty

11 500,-

11 500,-

11 500,-

11 500,-

8 500,-

5 000,-

SPECIÁLNÍ UMÍSTĚNÍ A DALŠÍ MOŽNOSTI INZERCE
2. strana obálky (297 x 210 mm)
3. strana obálky (297 x 210 mm)
4. strana obálky (297 x 210 mm)
1/1 strany A4 + PR článek A4
2/1 strany A4 PR článek
PR článek A4
1/2 strany PR článek

34.200,33.500,37.500,35.000,29.000,17.000,10.000,-

KŘÍÍŽOVKA
dle velikosti vloženého inzerátu od 5.000,- do 8.000,- možnost vkládané inzerce (letáky, ceníky, katalogy, předměty)
příklad: A4 leták 25.000,- A5 leták 15.000,vklad předmětu do hmotnosti 25 g 20.000,- inzerce formou křížovky a soutěže
atypické formáty inzerce jsou na základě dohody možné

SLEVY: Za opakování inzerce v jedné smlouvě o dílo
3x opakování……………………………….. 5 %
4x opakování…………………………. . …… 8 %
6x opakování……………………………… 15 %
(ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH)

INZERTNÍ PODKLADY: Hotové celostránkové inzeráty ve formátu PDF, tisková kvalita (rozlišení obrázků 300 DPI). Texty ve formátech TXT, Word, obrázky ve formátu TIF, EPS, JPG, AI.
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