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Informácie a komunikácia časopisu s čitateľmi sú podporené web stránkou www.printprogress.sk
Garancia 14.000 zásahov medzi cieľovými adresátmi ročne za bezkonkurenčnú cenu zásahu cca 1 €. 

 Vlastný výber a modelovanie cieľovej skupiny.

PrintProgress je 
polygrafický  
dvojmesačník s trinásť 
ročnou tradíciou

Je určený pracovníkom 
v polygrafickom 
priemysle, priaznivcom 
a záujemcom o polygrafiu 
a súvisiace odvetvia

Vychádza 6-krát ročne, 
stabilne, podľa edičného 
plánu na Slovensku 
a už aj v Čechách

Náklad časopisu je 2300 ks

Staňte sa partnerom časopisu
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exkluzívny Partner

Strieborný Partner

Zlatý Partner

Bronzový Partner

Definovanie pozície Exkluzívna pozícia, vždy len 
pre jedného klienta

Logo na redakčných stránkach 
v každom vydaní  časopisu S označením exkluzívny partner

Inzercia na obálke Podľa dohody 6-krát A4 inzercia 
na stranách obálky

Tematické PR články vo vnútri 
čísla

Na mieru podľa dohody a požiadaviek 
partnera

Ďalšie PR články  a materiály 
s max. rozsahom 10 riadkov 
na stranu

Bez obmedzenia k téme vydania, 
predstavenie manažérskej osobnosti, 
prioritné uverejňovanie tlačových 
správ

Prednostná ponuka  
spoluorganizovať  podujatia 

Individuálna dohoda o obsahu 
a cene podľa charakteru, rozsahu 
a zamerania podujatia

A5 inzercia v  časopise 
a špecializovanom vydaní 

50% zľava z ceny bez obmedzenia 
počtu

PR SERVIS – spracovanie, 
úprava, výroba na mieru 
v rozsahu A4

Bezplatne                                               
Na všetky pripravované materiály

Zasielanie časopisu 
a špecializovaného vydania 
v mene objednávajúceho

Bezplatné zasielanie 20 ks  časopisu 
v mene partnera na subjekty 
z vlastnej databázy

Vkladanie materiálov 
do časopisu alebo 
špecializovaného vydania

Bezplatne

Definovanie pozície
10 najvýznamnejších partnerov s vysokým 
objemom priestoru na prezentáciu 
na exkluzívnych stránkach

Logo na redakčných stránkach 
v každom vydaní  časopisu S označením Zlatý partner 

Inzercia na obálke Podľa dohody 4-krát A4 inzercia 
na stranách obálky

Tematické PR články vo vnútri 
čísla

4-krát PR článok formátu A4 
na 2 strany

Ďalšie PR články  a materiály 
s max. rozsahom 10 riadkov 
na stranu

Prioritné uverejňovanie tlačových 
správ v časti Flash News na základe 
dodaných podkladov, predstavenie 
manažérskej osobnosti

Ponuka v druhom poradí 
spoluorganizovať  podujatia 

Individuálna dohoda o obsahu 
a cene podľa charakteru, rozsahu 
a zamerania podujatia 

A5 inzercia v  časopise 
a špecializovanom vydaní 

6-krát  + 1-krát v špecializovanom 
vydaní 50% zľava z ceny

PR SERVIS – spracovanie, 
úprava, výroba na mieru 
v rozsahu A4

Zľava 50% na všetky pripravované 
materiály

Zasielanie časopisu 
a špecializovaného vydania 
v mene objednávajúceho

Bezplatné zasielanie 10 ks v mene 
partnera na subjekty z vlastnej 
databázy

Vkladanie materiálov do časopisu 
alebo špecializovaného vydania 50% zľava z ceny

Definovanie pozície
Skupina významných partnerov 
s priestorom na prezentáciu 
na exkluzívnych stránkach

Logo na redakčných stránkach 
v každom vydaní  časopisu S označením Bronzový partner 

Inzercia na obálke Podľa dohody 2-krát A4 inzercia 
na stranách obálky alebo priľahlých

Tematické PR články vo vnútri 
čísla

2-krát PR článok formátu A4 
na 2 strany

Ďalšie PR články  a materiály 
s max. rozsahom 10 riadkov 
na stranu

Uverejňovanie tlačových správ v časti 
Flash News na základe dodaných 
podkladov, predstavenie manažérskej 
osobnosti  s 50% zľavou z ceny

Ponuka spoluorganizovať  
podujatia 

Individuálna dohoda o obsahu 
a cene podľa charakteru, rozsahu 
a zamerania podujatia

A5 inzercia v  časopise 
a špecializovanom vydaní 

2-krát  + 1-krát v špecializovanom 
vydaní 30% zľava z ceny

PR SERVIS – spracovanie, 
úprava, výroba na mieru 
v rozsahu A4

Zľava 20% na všetky pripravované 
materiály

Zasielanie časopisu 
a špecializovaného vydania 
v mene objednávajúceho

Bezplatné zasielanie 2 ks  časopisu 
a 2 ks špecializovaného vydania 
v mene partnera na subjekty 
z vlastnej databázy

Vkladanie materiálov do časopisu 
alebo špecializovaného vydania 20% zľava z ceny

Definovanie pozície
Skupina významných partnerov 
s priestorom na prezentáciu 
na exkluzívnych stránkach

Logo na redakčných stránkach 
v každom vydaní  časopisu S označením Strieborný partner 

Inzercia na obálke Podľa dohody 3-krát A4 inzercia 
na stranách obálky alebo priľahlých

Tematické PR články vo vnútri 
čísla

3-krát PR článok formátu A4 
na 2 strany

Ďalšie PR články  a materiály 
s max. rozsahom 10 riadkov 
na stranu

Uverejňovanie tlačových správ v časti 
Flash News na základe dodaných 
podkladov, predstavenie manažérskej 
osobnosti 

Ponuka v treťom poradí 
spoluorganizovať  podujatia 

Individuálna dohoda o obsahu 
a cene podľa charakteru, rozsahu 
a zamerania podujatia

A5 inzercia v  časopise 
a špecializovanom vydaní 

4-krát  + 1-krát v špecializovanom 
vydaní 30% zľava z ceny

PR SERVIS – spracovanie, 
úprava, výroba na mieru 
v rozsahu A4

Zľava 30% na všetky pripravované 
materiály

Zasielanie časopisu 
a špecializovaného vydania 
v mene objednávajúceho

Bezplatné zasielanie 5 ks  časopisu 
a 5 ks špecializovaného vydania 
v mene partnera na subjekty 
z vlastnej databázy

Vkladanie materiálov 
do časopisu alebo 
špecializovaného vydania

30% zľava z ceny

23.600,- €

13.733,30 €

18.266,70 €

8.933,30 €

Partnerská zľava 25% 
17.700,- €

Partnerská zľava 25% 
10.300,- €

Partnerská zľava 25% 
13.700,- €

Partnerská zľava 25% 
6.700,- €

Štvrťročne 
4.425,- €

Štvrťročne 
2.575,- €

Štvrťročne   
3.425,- €

Štvrťročne   
1.675,- €

Zľava ii – 15% pri ročnej  
úhrade vopred 15.045,- €

Zľava ii – 15% pri ročnej  
úhrade vopred 8.755,- €

Zľava ii – 15% pri ročnej  
úhrade vopred 11.645,- €

Zľava ii – 15% pri ročnej  
úhrade vopred 5.695,- €
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Partner Vydania

Cenník štandardizovaných rozmerov inzercie na web stránke

Cenník a rozmery inzertného priestoru

Definovanie pozície
Skupina významných partnerov 
s priestorom na prezentáciu 
na exkluzívnych stránkach

Logo na obálke S označením Partner vydania 

Inzercia na strane 2 alebo 3 Podľa dohody 1-krát A4 inzercia 
na stranách obálky alebo priľahlých

Tematické PR články vo vnútri 
čísla

Spracovanie pravidelnej rubriky, 
resp. témy v časopise

Ďalšie PR články  a materiály 
s max. rozsahom 10 riadkov 
na stranu

Uverejňovanie tlačových správ v časti 
Flash News na základe dodaných 
podkladov, predstavenie manažérskej 
osobnosti  s 30% zľavou z ceny

Ponuka spoluorganizovať  
podujatia

Individuálna dohoda o obsahu 
a cene podľa charakteru, rozsahu 
a zamerania podujatia

A5 inzercia v  časopise 
a špecializovanom vydaní 20% zľava z ceny bez obmedzenia

PR SERVIS – spracovanie, 
úprava, výroba na mieru 
v rozsahu A4

Zľava 10% na všetky pripravované 
materiály

Zasielanie časopisu 
a špecializovaného vydania 
v mene objednávajúceho

Bezplatný prístup k aktuálnym 
i archívnym vydaniam na web stránke

Vkladanie materiálov 
do časopisu alebo 
špecializovaného vydania

10% zľava z ceny

Typológia inzercie Rozmer px Rozmer v cm

Cena za obdobie v €

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov

Zľava 0% Zľava 10% Zľava 20% Zľava 30%

logo 100 x 100 3 x 3 20,- 54,- 96,- 168,-

banner vodorovný 250 x 100 6,5 x 3 50,- 135,- 240,- 420,-

banner zvislý 100 x 250 3 x 6,5 50,- 135,- 240,- 420,-

inzercia štandardná 250 x 250 6,5 x 6,5 125,- 337,50 600,- 1.050,-

*inzercia zvislá veľká 250 x 750 6,5 x 19,5 375,- 1.012,50 1.800,- 3.150,-

*inzercia vodorovná veľká 750 x 250 19,5 x 6,5 375,- 1.012,50 1.800,- 3.150,-

*inzercia na celú stránku 750 x 750 19,5 x 19,5 1.125,- 3.037,50 5.400,- 9.450,-

Základná cena za inzertný priestor na web stránke = 0,002 € / 1 px / mesačne
*plošná inzercia na hlavnej (úvodnej) stránke = 0,004 € / 1 px / mesačne

od 3.200,- €

1. Variant 
3.200,- €

2. Variant  
3.900,- €

3. Variant
individuálna cena
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a. Obálka a vnútorná  
strana 1/1 
*ZSO – 2300,- € 
*VSO – 1900,- € 
*ISČ – 1400,- €

d. 1/3 na výšku, na šírku
 600,- €

B. 2/3 na výšku
 1.000,- €

C. 1/2 na výšku, na šírku
 800,- €

e. 1/4 na šírku
 450,- €

F. 1/6 na šírku
 350,- €

Ostatné formáty podľa veľkosti na mieru – 2,70 €/cm2

*  Vysvetlivka: ZSO – zadná strana obálky, VSO – vnútorná strana obálky, ISČ – inzertná strana časopisu

www.printprogress.sk      www.printprogress.sk      www.printprogress.sk      www.printprogress.sk      www.printprogress.sk

Cenník individuálnych služieb

Logo na redakčných stránkach 
v každom vydaní  časopisu 100,- €/vydanie

Inzercia v časopise
2300,- €/vydanie ZSO*
1900,- €/vydanie VSO*
1400,- €/vydanie ISČ*

Tematické PR články vo vnútri čísla 200,- €/strana vydania

Ďalšie PR články  a texty s max. 
rozsahom 10 riadkov na stranu 50,- €/kus

A4 inzercia v špecializovanom vydaní 
v roku

2300,- €/vydanie ZSO*
1900,- €/vydanie VSO*
1400,- €/vydanie ISČ*

A5 inzercia v  časopise 
a špecializovanom vydaní 800,- €/vydanie ISČ*

PR SERVIS – spracovanie, úprava, 
výroba na mieru v rozsahu A4 100,- €/rozsah A4

Zasielanie časopisu a špecializovaného 
vydania v mene objednávajúceho

4,- €/
jedno číslo/jedno vydanie

Vkladanie materiálov do časopisu alebo 
špecializovaného vydania 0,15 €/kus

*  Vysvetlivka: ceny sú uvedené bez DPH 
ZSO – zadná strana obálky, VSO – vnútorná strana obálky,  
ISČ – inzertná strana časopisu
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doplnková služba - Kalendárium 

doplnková služba - direct mail - Newsletter 

Cenová ponuka doplnkových služieb

Definícia 
služby

• Služba poskytuje informácie o Vašich aktivitách na web 
stránke www.printprogress.sk na báze dennej aktualizácie

• Prehľadný zoznam všetkých aktivít na Slovensku na jednom 
mieste

• Vizuálna podpora podujatia formou interaktívnych bannerov

Potrebné 
informácie

• Informácie o plánovaných aktivitách na celý kalendárny rok 
2016: konferencie, výstavy, expozície, podujatia, workshopy, ...

• Presný termín akcie a miesto konania, stručný popis
• Vyplnenie vstupného formulára a zaplatenie poplatku podľa 

aktuálneho cenníka

Definícia 
služby

• Služba poskytuje komplexný servis - na základe Vami 
poskytnutých informácií vytvoríme koncept Newsletteru 
a graficky ho spracujeme

•  Interaktívna grafická komunikácia
• Zasielanie reklamných správ na Vami zadanú databázu 

kontaktov a databázu čitateľov časopisu
• Analýza a štatistické spracovanie údajov

Potrebné 
informácie

• Obsahové zameranie
• Naplánovanie a priebeh kampane vo Vami stanovenom 

termíne
• Databáza Vami zvolených kontaktov 

Služba/ Cena  
v € bez DPH

Kalendárium 
 (cena za 1 
podujatie)

Newsletter 
–  direct mailing 

(cena za 1 
Newsletter)

Podporná 
inzercia k 

podujatiu v 
časopise

Cena za jedno 
podujatie 25,00 120,00 Zľava 10%             

z cenníkovej ceny 

Cena pri 
množstve 2 – 5 
podujatí

20,00 110,00 Zľava 15%
z cenníkovej ceny 

Cena pri 
množstve 6 a 
viac podujatí

18,00 100,00 Zľava 20%             
z cenníkovej ceny 

Zvýhodnenia *

Skupinoví predplatitelia časopisu  
5 a viac ks 10%  dodatočná zľava

Partneri časopisu  15%  dodatočná zľava

3. ročník konferencie, 
ktorú spoluorganizujú 
vydavateľstvá MAFRA 
Slovakia a VELDAN.  

Predpokladaný počet 
účastníkov je 150 osôb.Poplatok  za 1 podujatie   

25,- €
Poplatok za podujatie pri 

množstve 2-5     20,- €
Poplatok za podujatie pri 
množstve 6 a viac 18,- €

Poplatok  za Newsletter       
120,- €

Poplatok za Newsletter pri 
množstve 2-5      110,- €

Poplatok za Newsletter pri 
množstve 6 a viac    100,- €

Miesto pre Vaše pravidelné odkazy a informácie pre partnerov

Priestor pre Vaše logo, 
banner a venovanie

Vydavateľstvo VeLdaN, spol. s r.o.
Sídlo: Študentská 28, 917 01 Trnava
Office: Štefánikova 23, 917 01 Trnava

veldan@veldan.sk
tel. a fax: +421 33 5332386

Časopis je možné predplatiť len u vydavateľa na www.printprogress.sk alebo telefonicky.

*Ku všetkým cenám bude účtovaná DPH vo výške podľa platného zákona.

September • 2016

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

Tretia konferencia  
PrintProgress, Trnava  

– Hotel Holiday Inn 


