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• informace jsou rozděleny do přehledné nomenklatury

• křížové vyhledávací rejstříky dle oborů, skupin, klíčových slov, kompletní index firem

• základní informace pro uživatele uvedeny též anglicky a německy

• základní zápis firmy zdarma

• zvýrazněný zápis a plošná inzerce za přijatelné ceny

• všechny zapsané firmy obdrží 1x výtisk adresáře zdarma

• on-line adresář a registrace na www.aerobaze.cz

• aktuální a ověřené informace vám pomohou najít nové zdroje a zefektivnit produkci

• váš nepostradatelný pomocník v labyrintu českého leteckého trhu

AeroBáze - a� hledáte cokoliv!

Vydavatel
Avion® - Patrik Sainer,
Sudoměřská 48, 130 00 PRAHA 3,
tel: +420-2-2272 0960, fax: +420-2-2272 0961,
www.avion.aerobaze.cz, e-mail: avion@aerobaze.cz,
ičo: 4821 7841, jsme plátci DPH

Distribuce
Adresář je distribuován všem zapsaným subjektům
zcela zdarma. Dále je distribuován do sítě obchodů
s leteckou tematikou, do vlastní obchodní sítě
vydavatele, presentován na výstavách, veletrzích
a hromadných akcích.

Okruh uživatelů
Adresář je určen pro všechny ekonomicky aktivní
subjekty podnikající v oblasti letectví, souvisejících
oborech a jejich dodavatele. Hlavní důraz je kromě
firem s přímým leteckým programem kladen
především na subjekty působící v souvisejících
oborech a jejich dodavetele. V adresáři jsou
zastoupeny nejen domací dodavatelé
a poskytovatelé služeb, ale také zahraniční subjekty
působící na českém trhu.

! Inzerce v AeroBázi - základní kámen vašeho úspěchu !

®



Příplatky a slevy
příplatky: grafické zpracování inzerátu  . . . . . . . . . . . .+20%

umístění dle přání inzerenta  . . . . . . . . . . . . .+20%
objednávky přijaté po uzávěrce  . . . . . . . . . .+50%

slevy: za opakování (tisk podruhé)  . . . . . . . . . . . . .-10%
za opakování (tisk potřetí a více) . . . . . . . . . .-20%

(sleva či příplatek se vypočítávají ze základní ceny inzerátu, v případě
změny rozsahu inzertní plochy se sleva za opakování vypočítává
z původního rozsahu plochy)

Grafické provedení, tiskové podklady
Grafické provedení plošné inzerce uvede zadavatel v příloze této smlouvy.
Propagační materiály (v tištěné nebo elektronické podobě) dodá zadavatel.
Tiskové rozměry jsou uvedeny u jednotlivých specifikací inzertních ploch.
Tisk - ofset, čtyřbarva CMYK. 
Podklady - výtažky 1:1 + nátisk (175 lpi, běžné úhly), spad 5mm.
Ke zpracování - kvalitní diapozitivy nebo fotografie do formátu A4, pérové
předlohy, maketa, text. V digitální podobě (zpracování PC) TIFF, EPS, CDR,
médium disketa 3,5”, ZIP, CD (jiné formáty po dohodě).

Uzávěrka pro objednávky plošné inzerce v AeroBázi 2002 je prodloužena do 8. srpna 2001.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 22%, v ceně je zahrnuta cena za tiskovou plochu a plné polygrafické náklady.
Grafické zpracování inzerátu je účtováno zvláš�. Všechny tiskové rozměry jsou uvedeny v milimetrech šířka x výška.

barevné strany
Inzertní plochy, tiskové formáty, ceník inzerce

Ceník zvýraznění zápisu, paketů, slev paketů a všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny ve formuláři pro objednávku zápisu.

1/1 strana - barevně
cena: 36 000,- Kč
formát rámu: 175x260
na spad: 200x280

1/2 strany - barevně
cena: 22 000,- Kč
formát rámu: 175x127
na spad: 200x140

1/4 strany - barevně
cena: 14 000,- Kč
formát rámu: 84x217

obálka1/1 strana obálka - barevně
2. a 3. str. obálky
cena: 45 000,- Kč
formát na spad: 200x280

1/1 strana obálka - barevně
4. str. obálky
cena: 60 000,- Kč
formát na spad: 200x280

černobílé strany + modrá1/1 strana
čb: 18 000,- Kč
čb+modrá: 22 000,- Kč
formát rámu: 175x255
na spad: 200x280

1/2 strany
čb: 12 000,- Kč
čb+modrá: 15 000,- Kč
formát rámu: 175x126
formát rámu: 86x255

1/4 strany
čb: 7 500,- Kč
čb+modrá: 9 500,- Kč
formát rámu: 86x126
formát rámu: 175x61,5; 41,5x255
1/8 strany
čb: 5 500,- Kč
čb+modrá: 7 000,- Kč
formát rámu: 86x61,5
formát rámu: 41,5x126

1/16 strany
čb: 4 000,- Kč
čb+modrá: 5 000,- Kč
formát rámu: 41,5x61,5

PR článek 1/2 strany
cena: 10 000,- Kč
rám: 175x127
uveden v oblasti čb stran, písmo min. 8pt, při
větším rozsahu násobky 1/2 stran

internetproužek 180x80
nomenklaturní plocha
cena: 8 000,- Kč
proužek 180x80
adresářová plocha
cena: 16 000,- Kč

proužek 180x50
nomenklaturní plocha
cena: 6 000,- Kč
proužek 180x50
adresářová plocha
cena: 12 000,- Kč

Bližší informace o umístění jednotlivých
internetových reklamních proužků, grafických
možnostech, impresích a podrobnou statistiku

najdete na www.aerobaze.cz.

Vydavatel
Avion® Patrik Sainer, zastoupený: P. Sainerem
sídlo: Sudoměřská 48, 130 00 PRAHA 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961,
www.aerobaze.cz, e-mail: firmy@aerobaze.cz
ičo: 4821 7841, dič: 097-7308260047,
jsme plátci DPH

Objednávka inzerce, rozsah, výpočet ceny, příplatky, slevy

Zadavatel zápisu, inzerce Tyto informace nebudou zveřejněny, slouží pouze pro potřeby vydavatele.

firma:

zastoupena:

ičo:

dič:

tel:

sídlo:

e-mail:

rozsah objednané inzerce

cena inzertní plochy

příplatky/slevy

Kč

%

cena celkem bez dph

cena celkem vč. dph 22% Kč

Kč

Za zadavatele: datum, podpis (otisk razítka)

Poznámky:


	Úvod
	Struktura zápisu
	Vydavatel, distribuce
	Okruh uživatelů
	Inzertní plochy, formáty, ceník
	Objednávka inzerce

