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Rozměry inzerce š x v (mm)

210 x 297
210 x 297

210 x 297

210 x 297

180 x 95

210 x 297

420 x 297

180 x 125

118 x 95

na šířku na výšku

60 x 260
90 x 260

Cena Kč 

49 900
39 900

45 900

35 900

29 900

49 900

14 900
19 900

9 900
News ** 14 900
Vkládaná inzerce 3,50 / ksdo rozměru A4 a 100g/ks

55 x 260

Ceník inzerce 

Poznámky
* K rozměru je třeba připočítat 4 mm na spad.
** umístění pouze v sekci News.
Cena placeného článku / advertorialu v časopisu odpovídá 
ceně  inzerce. Cena neobsahuje gra�ckou přípravu inzerce.
Storno objednávky: 
před uzávěrkou = 50 %, po uzávěrce = 100 %. 
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Zastoupení v Brně:
Okružní 19
638 00 Brno

E-magazín: 
magazin.positiv.cz

Komerční zpráva od 2 000sociální sítě

 

 

Paket 119 900titulka + text 6 stran A4

@magazinpositiv



Magazín pro pozitivní vnímání a objektivní pohled na 
Moravskoslezský kraj. Přehled pozitivních zpráv o podni-
katelských, společenských aktivitách a životě v kraji.

Tištěný magazín doplňuje e-verze. V regionu tak vzniká 
ojedinělý informační a prezentační prostor.

Rubriky a zam
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agazínu

magazín vychází 
březen

1. vydání
téma: INVESTICE
uzávěrka: únor 

magazín vychází  
červen

magazín vychází  
září 

magazín vychází  
prosinec

2. vydání 
téma: INFRASTRUKTURA
uzávěrka: květen 

3. vydání
téma: INDUSTRY
uzávěrka: srpen 

4. vydání
téma: INOVACE
uzávěrka: listopad

Magazín POSITIV Business & Style 
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Moravskoslezský kraj
• manažeři českých a nadnárodních firem • vedení kraje • 
starostové a primátoři • představitelé svazků obcí, eurore-
gionů • akademická veřejnost • představitelé kulturních 
institucí • členové hospodářských komor, klastrů, svazu 
průmyslu a zájmových sdružení •

Česká republika
• členové vlády • poslanci a senátoři • představitelé amba-
sád sídlících v ČR • CzechInvest, CzechTrade • členové 
Association for Forerign Investment •  investoři, developeři, 
banky • zájmové svazy a asociace • hospodářská komora       
a svaz průmyslu • mezinárodní obchodní komory •

Cílová skupina POSITIV Business & Style 
Cílovou skupinou jsou lidé s rozhodující pravomocí ve 
firmách a institucích. Zájemci o informace o podnikání, 
investicích a společenském životě nejen v Moravskoslez-
ském kraji.

44 % 22 % 11 %

9 % 8 % 6 %

Direct mailing VIP Partneři Ostatní  
(hotely, kavárny...)

Semináře, výstavy, 
konference

Kulturní 
a společenské akce

Předplatitelé

Manažerské fórum: „Jak to vidí ... “ 
Krátké zamyšlení představitelů firem, veřejné správy, zájmo-
vých svazů, kulturních institucí, sportu, a to vždy na dané 
téma magazínu. 

Business rozhovor
Rozhovor s významnou osobností z business prostředí 
pocházející z kraje. 

Style rozhovor
Rozhovor s ambasadorem či představitelem z oblasti spole-
čenského života.

Business
Prezentace společností a firem spojených s krajem. 

Style
Prezentace institucí a firem působících v oblasti kultury, 
vzdělávání a cestovního ruchu. Informace o významných 
akcích v kraji.

Business News & Style News & Conference News
Krátké zprávy, informace a dění z kraje.

Region
Rubrika zaměřena na vybrané regiony, města a obce. 


