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Vycházíme 

již 23 let!

PRAKTIČNOST
Praktické informace jsou pro naše 
čtenáře cennější než náročné 
akademické a teoretické texty, 
protože jen konkrétní informace 
o tom, jak podnikat lépe, jim 
pomáhají k úspěchu.

INOVACE
Trh se neustále mění a s ním 
i potřeby našich čtenářů. Proto 
pravidelně  vylepšujeme koncepci 
časopisů, zařazujeme nové rubriky 
a zpřístupňujeme našim čtenářům 
další zdroje informací.

NEZÁVISLOST
Dodržování redakčních standardů 
vyvolává důvěru čtenářů, a proto 
je u nás placená inzerce jasně 
rozeznatelná od redakční části. 
V konečném důsledku je taková 
reklama efektivnější než skryté PR.

ZVOLTE SVĚT BALENÍ, PROTOŽE:

• jako jediné periodikum ve svém oboru má stálý, 
rozsáhlý tištěný náklad – 5000 výtisků
• jako jediné má i auditovaný náklad a distribuci 
od agentury ABC
• 72 % obalových profesionálů ho preferuje*
• uživatelé obalových řešení tvoří 68 % 
odběratelů časopisu
• má nejdelší tradici na trhu – vychází 23 let

• o 30 % větší plocha zapůsobí více než běžný 
formát A4

• nabízí opravdovou multikanálovou B2B komunikaci
• je česko-slovenský
• má více než 15 000 čtenářů*

* zdroj: výzkum IPSOS

Svět balení disponuje největší základnou pravidelných 
odběratelů na čekém i slovenském trhu. Uživatelé oba-
lových řešení dostávají Svět balení ZDARMA přímo na 

svůj stůl. Více než polovinu všech čtenářů 
tvoří zástupci potravinářského a nápojové-
ho průmyslu s rozhodovacími pravomoce-
mi. Dále pak následují vysoce postavení 
manažeři z oblastí výroby a dodávek obalů, 

dodavatelé a uživatelé obalové techniky, logistiky, spo-
třebního průmyslu, automotive, farmacie, polygrafie, 
obchodu a strojírenství. 

MULTIKANÁLOVÁ B2B KOMUNIKACE
Jako jediní na trhu vám nabízíme správně namíchaný 
marketingový mix s důrazem na moderní prostředky 
B2B komunikace. Jsou to především: 

• tištěný časopis Svět balení
• kongres OBALKO
• portál www.svetbaleni.cz
• newsletter SB News
• s   ociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube)
•  QR kódy, které propojují tištěný časopis 

a digitální projekty
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DISTRIBUCE: 5000 
OVĚŘENÝCH VÝTISKŮ

Rozložení distribuce 
podle oborů:

Struktura cílové skupiny 
uživatelů obalů: 

facebook.com/svetbaleni.cz

linkedin.com/company/svetbaleni

twitter.com/Svet_baleni

Přímý vstup na naši 
stránku: www.svetbaleni.cz
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PRÉMIOVÉ FORMÁTY

STŘEDNÍ FORMÁTY

MALÉ FORMÁTY

2/3 strany: 41 900 Kč
Formát na šířku (š × v): 240 × 210 mm 
+ 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 220 × 200 mm
Formát na výšku (š × v): 155 × 340 mm 
+ 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 145 × 320 mm

1/4 strany: 20 000 Kč
Formát na šířku (š × v): 155 × 130 mm + 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 145 × 120 mm
Formát na výšku (š × v): 80 × 255 mm + 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 70 × 245 mm
Podval (š × v): 240 × 85 mm + 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 220 × 75 mm

Novinka – 1/6 strany: 
14 500 Kč
Jeden odstavec, 
max. 1000 znaků, 
fotografie, web, kontakt

1/2 strany: 32 000 Kč
Formát na šířku (š × v): 240 × 170 mm 
+ 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 220 × 160 mm

1/3 strany: 23 000 Kč
Formát na šířku (š × v): 240 × 115 mm 
+ 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 220 ×     105 mm
Formát na výšku (š × v): 80 × 340 mm 
+ 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 70 × 320 mm

1/1 strany: 55 000 Kč
Formát na spad: 240 × 340 mm
 + 4 mm na ořez ze 4 stran 
Zrcadlo: 220 × 320 mm
2. strana obálky: 77 000 Kč
3. strana obálky: 71 500 Kč
4. strana obálky: 83 000 Kč

2 × 1/1: 84 000 Kč
Formát na spad: 2 × 240 × 340 mm 
+ 4 mm na ořez ze 4 stran
Zrcadlo: 2 × 220 × 320 mm
(lze také dodat dvě samostatné strany)

INZERTNÍ PLOCHY

POTŘEBUJETE SVŮJ 
PRODUKT, SLUŽBU 
NEBO SVOU FIRMU 
DETAILNĚJI PŘEDSTAVIT?

PR prezentaci zalamuje 
redakce časopisu na 
základě dodaných podkladů:
maximální počet znaků 
3000 včetně mezer, 2–3 
obrázky, kontaktní údaje, 
logo společnosti v křivkách 
(.eps nebo .ai).



PREZENTACE VE SVĚTĚ SB360°
● celostránkový článek ve formě inzertoriálu v časopise Svět balení

●  článek v sekci zprávy a v sekci Komerční sdělení na portálu svetbaleni.cz 

● umístění článku v newsletteru SB News

● příspěvek na LinkedInu

● příspěvek na Facebooku

SOCIÁLNÍ MÉDIA

ČASOPIS

NEWSLETTER

WEB

55 000
 Kč

PŘÍPLATKY

Umístění podle požadavků .................................................................  10 %
Nadstandardní reklama .................................................  cena podle dohody
(klopa, výsekové složky, vlepené vzorky atd.)

STORNO POPLATKY

40–18 pracovních dnů před uzávěrkou pro rezervaci inzerce .............  50 %
17–13 pracovních dnů před uzávěrkou pro rezervaci inzerce .............  75 %
12–0 pracovních dnů před uzávěrkou pro rezervaci inzerce .............  100 %
Storno je nutno zaslat písemně.
Pozn.:  V případě stornování inzerátů z celoroční objednávky budou

doúčtovány slevy, na které zákazník ztratí nárok.

VKLÁDANÉ PŘÍLOHY

Cena – individuální kalkulace. Vzor přílohy požadujeme dodat předem.
Max. rozměr letáku shodný s plochou 1/1 inzerce. 
Tisk a dodání příloh zajišťuje zákazník.

POZNÁMKY

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Veškeré reklamace musí být uplatněny písemně do 21 kalendářních dnů 
od uveřejnění inzerátu nebo přílohy.

Využijte sílu SB360° a získejte viditelnost napříč všemi komunikačními kanály 
dnešního světa. Svět balení přináší unikátní spojení offline 

a online světa, ze kterého můžete profitovat. Využijte tak i webový portál 
www.svetbaleni.cz, newsletter SB News a sociální média (Linkedln, Facebook).



PUBLIKAČNÍ KALENDÁŘ 2023

DISTRIBUCE ČASOPISU NA AKCÍCH

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Inzeráty jsou zadavateli fakturovány do sedmi dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura je 
zasílána s dokladovaným výtiskem a je splatná do 14 dnů, není-li smluvně  dohodnuto 
jinak. V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je povinen uhradit 
penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Vydavatel si v případě opakované 
platební nekázně zadavatele vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu předem.

2. PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel má nárok na slevu v případě, že vinou vydavatele došlo k otištění  inzerátu 
neodpovídajícího odsouhlasené podobě. Zadavatel má právo na rekla maci odlišné 
barevnosti inzerátu v případě, že spolu s dodaným inzerátem dodá barevný nátisk 
a podklady odpovídající technickým podmínkám vydavatele.
V případě, že zadavatel nedodá v termínu uzávěrky podklady pro tvorbu inzerátu 
v dostatečné kvalitě, budou použity podklady, které byly zadavatelem dodány, a to 
bez nároku na reklamaci kvality otištění. U opakované inzerce musí být  jakékoli 
změny v inzerátu oznámeny písemně, a to nejpozději v den uzávěrky  inzerce. 
V případě, že nebudou dodány změny nebo nové podklady, bude inzerát zveřejněn 
ve stejné podobě jako v předchozím vydání. Pokud dojde ze strany ob jednavatele 
ke zrušení inzerce či ke změně po odsouhlasení, bude k ceně zakázky připočtena 
sazba DTP ve výši 1000 Kč za hodinu práce. 

3. CENY A SLEVY
Inzerentům, kteří se zavázali roční objednávkou, bude zaručena nižší sazba za cenu 
inzerce. Jestliže během 12měsíčního období, které se počítá od data první inzerce, 
nevyužili inzerenti objednaný prostor, budou povinni uhradit veškeré množstevní 
slevy, které jim byly poskytnuty.

4. VYDAVATELŮV OCHRANNÝ DODATEK
Inzerent nese plnou zodpovědnost za svoji reklamu. Vydavatel si vyhrazuje právo 
odmítnout zveřejnění reklamy, která je v rozporu s vydavatelskou etikou nebo je 
reklamou kopírovanou (shodnou s reklamou jiné společnosti) nebo může vyvolat 
protesty čtenářů nebo další strany.

s y n e r g i e …

Číslo vydání Rezervace inzerce Dodání inzerce v datech Datum vydání

Svět balení 118 (1–3/2023) 24. 2. 2023 9. 3. 2023 21. 3. 2023

Svět balení 119 (4–6/2023) 3. 5. 2023 18. 5. 2023 30. 5. 2023

Svět balení 120 (7–9/2023) 18. 8. 2023 30. 8. 2023 12. 9. 2023

Svět balení 121 (10–12/2023) 23. 10. 2023 3. 11. 2023 14. 11. 2023

KONTAKT

Pavel Kotrbáček

sales manager

pavel.kotrbacek@atoz.cz

+420 605 296 739

Patricie Majerová

business development 

manager

patricie.majerova@atoz.cz

+420 733 536 721

KALENDÁŘ 2023

Číslo časopisu Akce

Svět balení 118 (1–3/2023) Čerpačka, EASTLOG, Samoška SK, Pharma Profit 

Svět balení 119 (4–6/2023) Retail Business Mixer, galavečer VS CZ, Samoška CZ

Svět balení 120 (7–9/2023) Obalko, Pharma Profit, Důvěryhodné značky CZ

Svět balení 121 (10–12/2023) Slovlog, Dôveryhodné značky SK


