
Pražskej Rej

OBSAHUJE: 
doporučení na podniky, které jsou nově 

otevřené v Praze

MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ:
• vizuál malý
• vizuál velký

CENA:  
JE DOBROVOLNÁ V KASE NIKDO NENÍ

Dle uvážení redakce = neprodává se.

Slevové kupóny, které si lidé vystřihnou 
a uplatní danou slevu v podniku. Vždy je 

uvedeno za jakých podmínek je možné slevu 
uplatnit. (objednávka předem,  

v daném čase apod.)

CENA: 
jednotná velikost vizuálu 3.900 Kč

Otázky z gastro  prostředí + 2 otázky smě-
řující ke sponzorovi gastro testu. Uvedení 
základních informací a kontaktů sponzora. 

CENA: 
SPOZNOR gastro testu:  14.900 Kč

OBSAHUJE: 
doporučení na zajímavé podniky v Praze

• Vizuál 1/8 A4 až 1A4

CENA:  
1/8 A4  5.900 Kč 
1/6 A4 4.000 Kč
1/3 A4 15.000 Kč

OBSAHUJE: 
Tipy, kam vyrazit z Prahy na výlet či  

dovolenou.
•  Vizuál 1/8 A4 až 1A4

CENA:  
1/8 A4  5.900 Kč 

1/6 A4 AKCE 4.000 Kč
1/3 A4 15.000 Kč

NOVĚ OTEVŘENO 
V PRAZE

KAM ZAJÍT V PRAZE 
A PROČ?

VYSTŘIHNI SI 
SLEVU

GASTRO TEST

RESTAURACE, BARY,  HOSPODY, 
KAVÁRNY, KLUBY V PRAZE

AKCE

AKCE

KAM VYRAZIT 
Z PRAHY ?

TÉMATICKÁ PŘÍLOHA: 
MS HOKEJ

TÉMATICKÁ PŘÍLOHA: 
NÁZVY TĚSTOVINY – PŘESTAŇTE JIŽ TÁPAT

DISTRIBUCE PŘIPRAVOVANÉHO ČÍSLA: 
DUBEN – ČERVEN

TÉMATICKÁ PŘÍLOHA: 
KRÁSNÉ A ZAJÍMAVÉ ZAHRÁDKY V PRAZE

OBSAHUJE: 
• Řádkový seznam míst kam jít v Praze fandit hokeji
• Rozpis utkání
• Aktuální informace o hokeji
• Zvírazněné vizuály podniků, kde se dá fandit
•  Článek bude umístěn na www.prazskejrej.cz 

(v loňském roce vyjížděl na 1. místě na google.
cz, zároveň bude nastavena prokliková kampaň 
z facebooku)

OBSAHUJE: 
•  Vysvětlení jednotlivých názvů těstovin s fotografií  

a obvyklým receptem pro daný druh těstoviny
•  2-3 vizuály na podniky podávající vynikající 

těstoviny

• Obchodní a business centra
• České pošty
• Čerpací stanice 
• Smluvní trafiky s prodanými novinami
• Gastro provozovny 
•  Pražské akce tipu food festival, český 

pivní festival, burger fest
• Zasíláme ZDARMA do schránek

• Jako příbal objednávek tematických eshopů
•  Distribuční síť GRAND PRINC media nově 

Space 4 you
• Golfové turnaje
•  Českým podnikatelkám sdružených 

v COSMOPOLITAN EXECUTIVE LADIES 
CLUBU

•  prazskejrej.cz na www.issuu.com - 85.000.000 
čtenářů z celého světa

OBSAHUJE: 
•  Řádkový seznam podniků, kde mají zahrádku 
+ informaci kdy začíná provoz zahrádky
•  Zvýrazněné vizuály podniků se zajímavými/

krásnými zahrádkami
•  Článek bude umístěn na www.prazskejrej.cz   

(bude nastavena prokliková kampaň z facebooku)

CENA:
• zápis v řádkovém seznamu ZDARMA
• vizuál velký, vizuál malý

CENA JE DOBROVOLNÁ 
V KASE NIKDO NENÍ

CENA JE DOBROVOLNÁ 
V KASE NIKDO NENÍ

CENA:
• zápis v řádkovém seznamu ZDARMA
• vizuál velký, vizuál malý

CENA JE DOBROVOLNÁ 
V KASE NIKDO NENÍ

180.000
ČTENOST

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Cena je dobrovolná v kase nikdo není = sami si rozhodněte, jakou hodnotu pro vás má umístění vaší reklamy v našem 
časopisu. Na umístění nevzniká právní nárok. Umístěny budou inzeráty do naplnění kapacity časopisu.
Ceny jsou bez DPH

CHCETE BÝT
V NOVÉM ČÍSLE

VIDĚT?


