
Na  stranách tohoto dokumentu naleznete ce
ník standardní inzerce. Halas je ovšem pružné 
médium otevřené jakékoliv netradiční formě 
inzerce – namátkou jsou možné vystřihovací 
kupony, jídelníček vaší restaurace na  webu, 
provedení ankety na  zakázku a  mnohé další. 
Proto se nás nebojte oslovit s jakýmkoliv nápa
dem, který by mohl efektivně posloužit vašim 
podnikatelským záměrům.

Množstevní slevy
Při inzerci ve  dvou po  sobě jdoucích číslech 
sleva 15 %, při inzerci ve všech čtyřech číslech 
sleva 35 %.

Inzerce v tištěném vydání
Časopis vychází v  nákladu 1  000 ks a  je distri
buován zdarma. Pro podrobnosti o  charakte
ristice cílové skupiny časopisu doporučujeme 
přečíst dokument „Co je Halas“.

Tištěná vydání následují logiku semestrů 
na  vysoké škole. Časopis vychází dvakrát 
za semestr.

 
Číslo 1 – březen
Číslo 2 – květen

Podzimní semestr: 
Číslo 3 – říjen
Číslo 4 – listopad

PR článek
Musí tematicky souviset se studiem nebo vy
sokoškolským životem (podléhá redakčnímu 
schválení!)

Strana – 3 000 Kč
Půl strany – 1 500 Kč
Třetina strany – 1 000 Kč

Status partnera 
Při domluvě na  rozsáhlejší spolupráci nebo 
při zadání standardní inzerce v  hodnotě nad 
20  000 Kč získáte statut partnera časopisu 
Halas. Logo a  název vaší společnosti budou 
uvedeny vedle tiráže jak na  webu, tak v  tiště
ném vydání.

Sponzoring
Halas přijímá také sponzorské dary. Každý, 
kdo daruje redakci vybavení (např. fotoaparát) 
v  hodnotě vyšší než 5  000 Kč nebo finanční 
obnos v hodnotě minimálně 2 000 Kč, bude uve
den vedle tiráže v časopisu i na webu. Získá také 
post na facebookové skupině, kde bude uve dena 
přesná podoba daru, název společnosti (nebo 
fyzické osoby) a odkaz na její webové stránky.

Vnitřní strana
celá
184 mm × 265 mm

Vnitřní strana
polovina
173 mm × 138 mm

Vnitřní strana
třetina
173 mm × 81 mm

Vnitřní strana
sloupec
55 mm × 265 mm

Vnitřní strana
junior page
114 mm × 180 mm

Vnitřní strana
čtverec
114 mm × 110 mm

Vnitřní strana
čtvrtina
173 mm × 53 mm

Obálka
na spad*
210 mm × 297 mm

Vložené letáky doprostřed časopisu – 1 000 ks, dopravu zajišťuje 
zadavatel, vložení zajišťuje časopis Halas

A5 – 3 500 Kč
A4 – 4 500 Kč
A3 – 6 500 Kč
A2 – 10 000 Kč

Skládané obálky* - různé formáty podle dohody
(Orientační ceny)
Třetina A4 z obou stran – 2 000
A4 z obou stran – 10 000
A3 z obou stran – 18 000

Inzerci je nutno zaslat na emailovou adresu inzerce@casopishalas.cz ve formátu vhodném pro 
tisk (minimálně musí podporovat barevný prostor CMYK) v rozlišení alespoň 300 DPI (s ohle
dem na požadované rozměry).

6000 Kč

3000 Kč

3000 Kč

2000 Kč

2500 Kč 1500 Kč

3000 Kč zadní: 7000 Kč
2. strana: 6500 Kč

Nabídka tiskové a webové inzerce časopisu Halas 
pro jaro 2014

* kvůli ořezu je u rozměrů nutné počítat s 5 mm navíc na všech stranách inzerátu



Web
Webové stránky www.casopishalas.cz jsou 
vybaveny vnořenými technologiemi, jako jsou 
facebookové widgety a RSS čtečka. Statistiky 
návštěvnosti jsou poskytovány na vyžádání.

Ceny jsou uváděny za  týden. Týden začíná 
vždy nedělní půlnocí. Bannery je nutno dodat 
vždy nejpozději 24 hodin předem – do  sobotní 
půlnoci na  adresu inzerce@casopishalas.cz. 
Bannery mohou být klasické i ve formátu flash.

Množstevní slevy
Při pěti týdnech v kuse sleva 15 %
Při deseti týdnech v kuse sleva 25 %
Při dvaceti týdnech v kuse sleva 50 %

Leaderboard ��������������������������������������400 Kč
728x90 (za příplatek možná i větší velikost), 
celý web 

Plovoucí blok ������������������������������������� 350 Kč
maximální rozměr 470x600 (možno využít 
jakýkoliv rozměr, který se vejde do  tohoto 
rozsahu). Blok zůstává viditelný při čtení 
stránky, roluje dolů spolu s  textem a  je 
viditelný po skončení čtení hlavního obsahu. 
Uživatel tedy má možnost soustředit se 
po dočtení obsahu na inzertní obsah

Full Banner ��������������������������������������� 150 Kč
v  hlavním sloupci (v  proudu článků) 
na Homepage: 468x60

Full Banner ��������������������������������������� 150 Kč
v kontextovém sloupci na Homepage: 468x60

Square na Homepage ������������������������ 150 Kč
maximální rozměr 300x300

Full Banner ��������������������������������������� 150 Kč
 v kontextovém sloupci u článků: 468x60

2 x Full Banner ����� jeden 150 Kč, oba 250 Kč
(vedle sebe, možno zakoupit pouze jeden) 
v proudu článků na stránce rubriky: 468x60

Prostor pro loga partnerů

PR článek
Je zařazen do proudu článků. Zůstává na webu 
navždy. Autor je označen jako „inzerce“.

1 Kč za  znak – min. 1  200 znaků. 500 Kč 
za první fotku, 300 Kč za každou další.

Inzerce pracovních pozic  
pro studenty
Tyto inzeráty mají svou pozici na  homepage 
webu v pravém sloupci. 500 Kč za jeden inzerát 

– zařazen do proudu, na webu zůstává navždy. 
Max. délka 400 znaků. Bez fotky a speciálního 
formátování (může obsahovat link na stránky 
společnosti).

Facebook
Množstevní sleva:
Pět po sobě následujících týdnů 15 %
Deset po sobě následujících týdnů 25 %
Dvacet po sobě následujících týdnů 50 %

Posty musí obsahově souviset se studiem 
nebo vysokoškolským životem (podléhá re
dakčnímu schválení), 250 Kč (max. 1 týdně)

Vaše stránka jako Favourite page Halasu 
– 100Kč/týden.

Kontakt:
Barbora Roubalová
manažerka inzerce časopisu Halas
725 234 047
inzerce@casopishalas.cz
www.casopishalas.cz
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