Pre čitateľov tvoríme tituly,
pre vaše podnikanie príležitosti

Obľúbený časopis všetkých majiteľov rodinných domov, chát, chalúp a záhrad,
ktorý vychádza na Slovensku od roku 2005. Oslovuje tak majiteľov novostavieb,
ako aj starších nehnuteľností, ktorým prináša praktické rady a tipy pri ich
stavbe, prestavbe či rekonštrukcii. Rodinný dom reaguje aj na rastúcu obľubu
záhradkárčenia a stabilný fenomén domáceho majstrovania. Nechýbajú v ňom
praktické návody na zariaďovanie a vylepšovanie interiérov, tipy na zaujímavé
novinky do domácnosti, návštevy inšpiratívnych domov a záhrad u nás i v zahraničí.
Aktualizáciu redakčného i inzertného obsahu a reakciu na čitateľské ohlasy prináša
aj na internete: rodinnydom.online

Cenník inzercie (ceny sú bez DPH)

Dátum VYDania

Formát

Cena

1 strana

2 480 €

RD SK 1/20

23. 3. 2020

1/2 strany

1 280 €

RD SK 2/20

25. 5. 2020

1/3 strany

860 €

RD SK 3/20

20. 7. 2020

1/4 strany

650 €

RD SK 4/20

21. 9. 2020

2. a 3. strana obálky

2 780 €

RD SK 5/20

16. 11. 2020

4. strana obálky

3 100 €

1/1 PR strany

1 980 €

Zľavy
Opakovanie

Datum vydání

Číslo

DALŠie FORMÁTY INZERCiE
Zľava v %

2×

5

4×

10

5×

25

Cena

Formát
vkladaná inzercia

cena je stanovená
zmluvne a individuálne

PLATBA, STORNO POPLATKY
Splatnosť daňových dokladov je 14 dní od dátumu vystavenia. Ak zadávateľ inzercie stornuje inzerciu do dátumu uzávierky inzercie, neplatí žiadne
storno poplatky, po uvedenom termíne hradí 100 % ceny. Stornovanie je možné výlučne písomnou formou. Prípadné chyby uverejneného inzerátu
možno reklamovať písomne do 10 dní od expedície príslušného vydania.

Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva Business Media One, s. r. o., sú v plnom znení dostupné
na www.bmone.cz, oddiel PONUKA – MEDIADATA.

www.bmone.sk

Formáty v mm

1/1

1/2
1/2

čistý formát
215 × 280
zrkadlo
184 × 235

čistý formát
215 × 137
zrkadlo
184 × 115

1/3
1/4

1/3
čistý formát
103 × 280
zrkadlo
87 × 235

čistý formát
215 × 93
zrkadlo
184 × 71

čistý formát
71 × 280
zrkadlo
55 × 235

zrkadlo
87 × 115

Z-GATE
čistý formát
414 × 280

Technické požiadavky na inzertné podklady
PDF podľa normy PDF / X-1a alebo PDF verzia 1.3. (kompatibilita Acrobat 4.0)
Dokument musí byť vytvorený prepočítaním postscriptového súboru Adobe Distillerem, tlačou do PDF, exportom (napr. z Adobe InDesign, Illustrator),
za podmienok dodržania normy PDF / X-1a alebo verzie 1.3. Ak je inzercia na čistý formát, musí obsahovať minimálne 5 mm spadavku a orezové značky
najmenej 4 mm od čistého formátu. PDF súbor nesmie obsahovať objekty v RGB farebnom priestore a priame farby, vložené ICC profily, OPI informácie.
Iné formáty podľa dohody.
Na kontrolu farebnosti je vhodné dodať farebný vzor, vytvorený

podľa štandardu ISO 12647-2: 2013 (FOGRA51). V prípade nedodržania štandardu ISO
12647-2: 2013 nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť. V prípade nedodania farebného vzoru nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť
a chyby vzniknuté pri spracovaní inzerátu. Na farebný prevod použitých bitmapových súborov z rôznych farebných priestorov do farebného priestoru
CMYK odporúčame používať profily tlačového štandardu ISO 12647-2: 2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento štandard sa používa na vytváranie obsahu
periodika, certifikovaných náhľadov a tlač. Pri použití iných ICC profilov alebo inej metódy prevodu do CMYK nepreberáme garanciu za požadovanú
farebnosť.
DTP štúdio, Business Media One, s. r. o., e-mail: dtp@bmone.cz

EDIČNÝ PLÁN NA ROK 2020 – uzávierky odovzdania inzertných podkladov
číslo

dátum vydania

uzávierka objednávok

digitálne podklady

RD SK 1/20

23. 3. 2020

14. 2. 2020

28. 2. 2020

RD SK 2/20

25. 5. 2020

17. 4. 2020

30. 4. 2020

RD SK 3/20

20. 7. 2020

12. 6. 2020

26. 6. 2020

RD SK 4/20

21. 9. 2020

14. 8. 2020

28. 8. 2020

RD SK 5/20

16. 11. 2020

9. 10. 2020

23. 10. 2020
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Témy časopisu Rodinný dom na rok 2020
Rodinný dom 1
(23. 3.)
■■ Návšteva domu
■■ Objektív – súťaž
■■ Návšteva chaty,
chalupy
STAVBA
■■ Dom roka –
vyhodnotenie ankety,
predstavenie víťaznych
domov
■■ Izolácie
■■ Svojpomocná stavba
■■ Svetlovody, svetlíky,
okná
■■ Strecha
INTERIÉR
■■ Seriál – Kúpeľne
■■ Vnútorné povrchy
■■ Dizajnové trendy
■■ Dlážky
ZÁHRADA
■■ Návšteva – záhrada
■■ Ekologická záhrada
■■ Ochrana pred snehom
■■ Kalendárium
SERVIS
■■ Financovanie bývania
■■ Servis (poistenie,
sporenie, ochrana
majetku...)
■■ Zaujalo nás
■■ Novinky

Rodinný dom 2
(25. 5.)
■■ Návšteva domu
■■ Objektív – súťaž

■■

Návšteva chaty,
chalupy

STAVBA
Suchá výstavba
■■ Konštrukcie domu
■■ Okná, dvere
■■ Systémy s tepelným
čerpadlom
■■ Domy snulovou
spotrebou energie
■■

INTERIÉR
■■ Seriál – Kúpeľne
■■ Farby
■■ Biela technika
ZÁHRADA
■■ Návšteva – záhrada
■■ Ochranné nátery
■■ Bazény, voda
v záhrade
■■ Kalendárium
SERVIS
■■ Financovanie bývania
■■ Servis (poistenie,
sporenie, ochrana
majetku,..)
■■ Novinky

Rodinný dom 3
(20. 7.)
■■ Návšteva domu
■■ Objektív – súťaž
■■ Návšteva chaty,
chalupy
STAVBA
■■ Múry a steny v dome,
hrubá stavba
■■ Zateplenie
■■ Fasáda, farby, omietky,
obklady

Tlač
Vychádza: od roku 2005
Rozsah: 84 strán
Periodicita: 5× za rok
Náklad: 18 500 výtlačkov
Šéfredaktor: Markéta Klocová
Zástupca šéfredaktora:
Daniela Baronová Birová
www: rodinnydom.online

Regulácia vykurovania
Okná – trendy
■■ Stavba svojpomocne
■■
■■

inERIÉR
■■ Seriál – Kúpeľne
■■ Dvere
■■ Svetlo v dome
■■ Klimatizácia
ZÁHRADA
■■ Návšteva – záhrada
■■ Bazény
■■ Záhradná technika,
dielňa
■■ Farby
■■ Kalendárium
SERVIS
■■ Financovanie bývania
■■ Servis (poistenie,
sporenie, ochrana
majetku,..)
■■ Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií
■■ Zaujalo nás
■■ Novinky

Rodinný dom 4
(21. 9.)
■■ Návšteva domu
■■ Objektív – súťaž
■■ Návšteva chaty,
chalupy
STAVBA
Tepelné čerpadlá
■■ Inteligentný dom
■■ Strechy – konštrukcie,
izolácie, komíny
■■ Rekonštrukcia domu
■■ Stavba svojpomocne
■■

INTERIÉR
Seriál – Kúpeľne
■■ Moderná kuchyňa
■■ Okná – kovanie
■■ Pomocníci – spotrebiče
■■ Tienenie
■■

ZÁHRADA
■■ Návšteva – záhrada
■■ Bazény – zastrešenie,
doplnky
■■ Spracobanie úrody
■■ Záhradný nábytok, grily
■■ Kalendárium
SERVIS
■■ Financovanie bývania
■■ Servis (poistenie,
sporenie, ochrana
majetku,..)
■■ Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií
■■ Zaujalo nás
■■ Novinky

Rodinný dom 5
(16. 11.)
■■ Návšteva domu
■■ Objektív – súťaž
■■ Návšteva chaty,
chalupy
STAVBA
Vykurovanie – systémy
■■ Ohrev vody
■■ Technológie
konštrukcie domu
■■ Dom roka – čitateľská
anketa – nominácie
■■ Kozuby
■■

INTERIÉR
Seriál – Kúpeľne
■■ Zabezpečenie domu
■■ Tipy na vianočné
darčeky
■■ Dizajnové trendy
■■ Vianočné dekorácie
■■

ZÁHRADA
■■ Návšteva – záhrada
■■ Zazimovanie záhrady
■■ Kalendárium
SERVIS
■■ Financovanie bývania
■■ Servis (poistenie,
sporenie, ochrana
majetku,..)
■■ Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií
■■ Zaujalo nás
■■ Novinky
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Objednávky a informácie
Adresa redakcie
Mudroňova 3
080 01 Prešov

OBCHODNÉ ODDELENIE
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5
e-mail: info@bmone.cz

predaj INZERCiE
Daniela Baronová Birová
mobil: +421 905 983 537
e-mail: daniela.birova@bmone.cz

predaj INZERCiE
Jiří Ladman
mobil: +420 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

Z ponuky titulov nakladateľstva Business Media One

MŮj DŮM
Tradičný časopis o bývaní
v rodinných domoch zoznamuje
každý mesiac záujemcov o bývanie
v dome s najlepšími individuálnymi
i typovými novostavbami
a rekonštrukciami. Časopis sa
nevyhýba progresívnym stavebným
technológiám a moderným
interiérovým realizáciám. Můj dům
je usporiadateľom prestížnej ankety
Dům roku. Katalóg rodinných domov
vychádza raz ročne ako súčasť
časopisu Můj dům.

www.bmone.sk | info@bmone.cz

MATERIÁLY PRO STAVBU
Časopis určený projektantom,
technikom stavebných firiem,
architektom, stavebným inžinierom
a všetkým záujemcom o novinky
v oblasti stavebníctva. Prináša
informácie o stavebných materiáloch
a výrobkoch a spôsoboch
ich použitia. Upozorňuje
na poruchy vzniknuté chybnou
voľbou technológie alebo
nesprávnym postupom.

STAVBA
Prináša aktuálne novinky
zo sveta architektúry
a staviteľstva. Hlavné a pravidelne
sa opakujúce témy sa venujú
otázkam rozvoja miest, bývaniu
a rekonštrukcii. Časopis je určený
nielen architektom a študentom
architektúry, ale aj projektantom
a stavebným technikom.

STAVITEL
Časopis Staviteľ vás sprevádza celým stavebným dielom – od prípravy
stavby až po jej užívanie, poskytuje
informácie o stavebných materiáloch, o inováciach a technológiach,
o stavebnej mechanizácii, softvéroch v stavebníctve. Zameriava sa
na architektúru z pohľadu použitých
materiálov a technológií. Neodeliteľnou súčasťou je aj právna poradňa
a pravidelné zverejňovanie verejných
zakázok.

