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 Náklad max. 20 000 ks 9 x ročně 
 Nulová remitenda – jdeme na dračku
 Informace o předplatném na www.czech-tim.cz 
 Distribuce po celé republice prostřednictvím turistických 

informačních center, pravidelná zásilka na 5 000 míst
 Průměrný počet čtenářů  200 000 
 Čtenáři cestovatelé ve věkové kategorii od 20–70 let  
 Výjimečný formát A4+. plocha o 17 % více než u ostatních 
 Programové a kulturní akce umístíme zdarma na internetu 
 Možnost vkládání informačních letáčků na FB   
 Výhodné bonusy k ročním projektům

    PROČ SE PREZENTOVAT V MAGAZÍNU TIM?

 TIM je magazín podporující rozvoj cestovního ruchu v regionech ČR a SR
 TIM odpovídá potřebám, cílům a poslání informačních center 
 TIM informuje o zajímavých lokalitách a atraktivních oblastech ČR a SR 
 TIM představuje turisticky dosud neobjevená

 nebo méně známá místa ČR a SR 
 TIM přináší tipy na výlety v turistických oblastech ČR a SR

Široká nabídka divadel, galerií, koncertů i dalších expozic, informace o kulturně--společenských 
programech a akcích v celé ČR.

    KULTURNÍ SEKCE TIM PLUS

TIM V PRAZE –  informace o nabídkách, zajímavostech a turistických možnostech Prahy

TIM V BRNĚ – turistické informace a novinky z Brna

TIM V REGIONECH – turistické možnosti a zajímavosti z českých a moravských regionů

TIM V LÁZNÍCH – kce a nabídky z českých a moravských lázní

TIP NA VÝLET – konkrétní tipy, jak strávit hezké odpoledne i prodloužený víkend

TIM NA SLOVENSKU – přináší informace o nabídkách, zajímavostech a možnostech Slovenska 

OSOBNOSTI, VÝROČÍ – zajímavé osobnosti a významná jubilea 

TIM NA HORÁCH – lyžařské areály, horské hotely, střediska, zimní sporty

PRO DĚTI – akce pro děti, soutěže, výlety

ÚVODNÍK, CHUŤOVKA –  zvláštnosti a zajímavosti ČR a SR (nadsázka)

RADY, NÁZORY – dopisy čtenářů, redakční reakce na dění 

KURIOZITY – zajímavosti a perličky, o kterých jste možná neměli ani zdání

RECENZE – rubrika, která probudí i ty nejpasivnější čtenáře

TIM V DOPRAVĚ –  informace o možnostech aktivního využití různých typů dopravy

TIM V KUCHYNI – regionální speciality aneb co vám jinde neuvaří

ROZHOVOR – rozhovor s osobností turistického informačního centra

ZDRAVÍ – péče o zdraví, prevence, zdravotní pobyty

TIM VE SVĚTĚ – cestování, nová místa, doporučení dle TIMa

    TOP RUBRIKY

      OSTATNÍ RUBRIKY



  

•  Pivní příhraniční stezky, exkurze, 
ochutnávky 

•  Víkendové pobyty v penzionech, 
hotelech 

• Zahájení lázeňské sezóny 
• Výběr letní dovolené 
• Nové naučné stezky 
• Města Unesco a jejich novinky 

•  Městské slavnosti, oslavy 
ve všech podobách 

• Trhy a jarmarky 
• Za výrobci do jejich rodiště 
• Adrenalin na kolech 
•  Slavné kolonády a lázně u nás 

i ve světě

• Vánoční nadílka ve městech
• Adventní turistika ve městech
•  Povídání o vánočních trzích 

– historie a současnost 
• Silvestrovská nabídka 

• Víkendové putování za zdravím 
• Výstavy betlémů 
• Adventní zábava pro děti 
• Adventní trhy v příhraničí

    TÉMATA MAGAZÍNU TIM V ROCE 2018

• Moravská brána vítá turisty 
• Pohraniční města a zajímavosti 
• Letní radovánky u vody, půjčte si loď 
• Návštěva u sousedů
• Tuzemská dovolená je nás 
• Pobyty pro rodiny s dětmi – hlídání

• Města mají v létě co nabídnout 
• Za sportovními osobnostmi 
• Letní festivaly, oslavy 
• Putování po hradech a zámcích 
• Letní nabídka horských středisek
• Pobyty v přírodě, turistika 

• Jak vybrat správný tábor 
• Rozhledny, věže a pohledy z výšky
• 100 let od založení Československa
• Velikonoční zvyky a obyčeje 
• Co chystají Geoparky pro návštěvníky 

KVĚTEN–ČERVEN:KVĚTEN–ČERVEN:

ČERVENEC–SRPEN:ČERVENEC–SRPEN:

Více informací najdete na FB a www.magazintim.cz, e-mail: info@czech-tim.cz

ZÁŘÍ–ŘÍJEN:ZÁŘÍ–ŘÍJEN:
• Prodloužení sezóny 
• Výstavy a divadla zahajují
• Sté výročí založení Československa 
• Vinobraní s ochutnávkou 
• Regionální výrobky jako kouzelné dárky 
• Vinotéky, co a jak vybírat 
• Podzimní nabídky zdraví v lázních 
•  Podzimní nabídka muzeí, výlety pro seniory. 

• Novinky na horách, pobyty, běžky 
• Masopustní oslavy 
• Veletrhy cestovního ruchu, workshopy 
•  Novinky z regionů pro návštěvníky 

veletrhů 
• Letošní výročí spojená s rokem 2018
•  25 let od vzniku samostatné České 

republiky 

• Regionální produkty v krajích, exkurze 
• Lyžování u sousedů 
•  Lyžařská střediska v Krušných horách, 

Krkonoších, na Šumavě 
• Vybavení na hory, rady a názory 
• Zimní turistika, sporty 
•  Lidové tradice a zvyky 
• Magazín TIM na veletrzích 

• Jarní akce, výlety do přírody 
• Cyklistika – výlety, mapy, kola 
•  Hrady a zámky – novinky, výstavy, 

akce 
• Muzejní nabídka výstav 
• Gastroakce

BŘEZEN–DUBEN:BŘEZEN–DUBEN:

LISTOPAD–PROSINEC:LISTOPAD–PROSINEC:

LEDEN–ÚNOR:LEDEN–ÚNOR:  



    CENÍK PREZENTACE NA WEBU TIM

UMÍSTĚNÍ BANNERU
Typ: animovaný nebo statický

Další formáty

Promo akce 5 000 Kč/týden vybraná rubrika TIMa 9 000 Kč/kus
Soutěž 5 000 Kč/týden + upoutávka na homepage TIMa – rubrika Soutěž 2 000 Kč/14 dní.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Obdélník – 300x250 pix. 
(formát Flash, Jpeg nebo Png) 
Pozice na webu, levé menu na titulní 
straně. 
Cena za zveřejnění 2 000 Kč / týden 

Aktuální banner – 624x80 pix. 
(formát Flash, Jpeg nebo Png). 
Pozice na hlavní stránce u aktuálního 
vydání a stránkách rubrik. 
Cena za zveřejnění 4 500 Kč / týden

www.magazintim.cz, e-mail: info@czech-tim.cz

AKTUÁLNÍ BANNER

OBDÉLNÍK



  PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ V MAGAZÍNU TIM
Podklady dodávejte, prosím, pouze v elektronické podobě na médiích pro platformu PC.
Nejlépe ve formátu:
a) tiskové PDF (dostatečné rozlišení, rozměr, spad, pasovací značky atd.).
b) EPS v křivkách.
c) zlom Adobe InDesign CS, Adobe Illustrator (loga + texty), Adobe Photoshop (bitmapy, CMYK). Veškerou sazbu je nutno převést do křivek nebo dodat se zdrojovými fonty.
d) obrázky nejlépe ve formátech EPS, TIFF a JPEG, rozlišení 300 dpi při 100% použité velikosti obrázku.

1/1

200 × 263 mm

1/1

235 × 300 mm
(+ 3 mm spad)

2/3

235 × 192 mm
(+ 3 mm spad)

2/3

200 × 175 mm

2/3

147 × 300 mm
(+ 3 mm spad)

2/3

131 × 263 mm

1/2

235 × 150 mm
(+ 3 mm spad)

1/2

200 × 132 mm

1/3

235 × 100 mm
(+ 3 mm spad)

1/3

131 × 132 mm

1/6

63 × 132 mm

1/6

200 × 44 mm

plocha na formátu 
cca A4 rozměry do zrcadla rozměry na spad cena za plochu Počet znaků včetně mezer 

na plochu (cca)

vnitřní obálka 200 × 263 mm 235 × 300 mm 35 000 Kč

1/1 200 × 263 mm 235 × 300 mm 25 000 Kč 2 200

2/3 200 × 175 mm 235 × 192 mm 19 000 Kč 2 000

2/3 131 × 263 mm 147 × 300 mm 19 000 Kč 2 200

1/2 200 × 132 mm 235 × 150 mm 15 000 Kč 1 800

1/3 200 × 88 mm 235 × 100 mm 10 000 Kč 1 500

1/3 63 × 263 mm 78 × 300 mm 10 000 Kč 1 500

1/3 131 × 132 mm           - 10 000 Kč 1 500

1/6* 63 × 132 mm           - 6 000 Kč 800

1/6* 200 × 44 mm           - 6 000 Kč 800

POZOR: sleva z ceny prezentace za uzavřený roční projekt.
* formát 1/6 možný pouze při dodání kompletně zpracovaných prezentací.

Plocha Počet znaků cena

1/12 550 znaků včetně mezer 950 Kč

POZOR: sleva z ceny prezentace za uzavřený roční projekt.
Prezentace v rubrice TIM plus je výhradně řádkovou inzercí. Při použití grafi cké prezentace platí ceny magazínu TIM.

1/3

78 × 300 mm
(+ 3 mm spad)

1/12
48,5 × 61 mm

TIM plus

2/12
48,5 × 122 mm

TIM plus

    CENÍK PREZENTACE V MAGAZÍNU TIM

    CENÍK ŘÁDKOVÉ INZERCE + BLOKY 1/12 (včetně loga a fotky) V RUBRICE TIM PLUS

2 500 znaků
včetně mezer

2 500 znaků
včetně mezer

1 800 znaků
včetně mezer

1 800 znaků
včetně mezer

1 500 znaků
včetně mezer

1 500 znaků
včetně mezer

1 500 znaků
včetně mezer

Anglická verze ve formě elektronický newsletter. Anglická verze TIM je elektronický newsletter, který bude distribuován zájemcům, čtenářům na jejich e-mailové 
adresy, zveřejněn na webu magazintim.cz. 
Cena za plochu: 1/1 1 890 Kč         1/2 1 390 Kč         1/3 1 190 Kč
Anglická verze je součástí výběru české verze, dle požadavku klienta. 


