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MAGAZÍN PRO TY, KDO MILUJÍ VE VELKÉM GOLF A CESTOVÁNÍ!

* Inzerát musí být dodán v TISKOVÉM PDF.

* Bílé objekty musí mít v inzerátu nastaveno vykrojení, 
 ne přetištění. Pro kontrolu doporučujeme mít vždy 
 zapnutou volbu náhledu přetisků (Overprint preview).

* Všechny inzertní formáty jsou na spad, musí mít 
 tedy PŘESAHY PRO OŘEZ 5 mm NA VŠECH   
 STRANÁCH! Tolerance u ořezu při knihařském 
 zpracování je ±2 mm.

* Inzerci dodat v elektronické podobě na e-mail:
 venhodova@resortmedia.cz (max. 8 MB) 
 nebo přes www.uschovna.cz.

* INZERÁT MUSÍ BÝT DOPLNĚN OŘEZOVÝMI
 ZNAČKAMI, které slouží k přesnému umístění 
 inzerátu na stránce. Pro atypické umístění musí 
 zadavatel stanovit, jak inzerát umístit na stranu.

* Barevný režim: CMYK, rozlišení obrázků 300 DPI.

* K inzerátu je nutné dodat barevný nátisk potvrzený   
 zadavatelem. Nátisk slouží pouze ke kontrole 
 barevnosti! Za skutečně použitý přetisk, vykrojení   
 a průhlednosti v dokumentu odpovídá zadavatel 
 inzerátu. Pokud nátisk nebude dodán, nelze zaručit   
 správnou barevnost tisku.

Technické požadavky
pro dodání inzerce

Vnitřní strana 150 000 210 × 275 mm

2. obálka 170 000 210 × 275 mm

3. obálka 160 000 210 × 275 mm

4. obálka 190 000 210 × 275 mm

Rozevírací strana do V 360 000 410 × 275 mm

1. dvoustrana 330 000 420 × 275 mm

2. dvoustrana 310 000 420 × 275 mm

Vnitřní dvoustrana 250 000 420 × 275 mm

1/2 strany šířka 80 000 210 × 135 mm

1/2 strany výška 80 000 103 × 275 mm

1/3 strany 65 000 68 × 275 mm

Příplatek za redakční umístění
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CENY INZERCE (uvedené v Kč bez DPH)
Vklady volně 2 Kč / ks 
Vklad na pozici 3 Kč / ks 
Vklad na titulku + fólie 6 Kč / ks
Fólie 3 Kč / ks
Vlep na pozici 3 Kč / ks
Vlep na pozici + fólie 6 Kč / ks
Minimální vklad 5 000 kusů

25 %



 

* Události, trendy
 Všestranný pohled na klasická i moderní golfová hřiště.   
 Průvodce po jednotlivých jamkách i prostředím mimo   
 hřiště. Návod, jak si každé místo co nejlépe vychutnat. 

* Vybrané resorty
 Tipy na nejlepší místa pro kratší výlety i delší dovolenou.   
 Kritériem je dlouhodobá oblíbenost, návštěvnost 
 i hodnocení hráčů a expertů pomocí testů a žebříčků.

* Zaostřeno
 Vybraná zajímavá oblast, hřiště nebo resort a jejich podrobná  
 recenze. Sledování kvality podle nejrůznějších měřítek   
 a následná doporučení a rady pro návštěvu. 

* Rozhovory
 Profesionální hráči a trenéři, osobnosti golfu a byznysu.

* Na cestě
 Recenze automobilů, jejich přednosti a nedostatky.

* Život a golf
 Životní styl spojený s golfem. Móda, vybavení, 
 gastronomie, technologie, design.

* Reportáže
 Pohled do zákulisí turnajů a dalších golfových akcí, 
 sledování zajímavých hráčů.

* Pro� l
 Pohled na osobnosti současného golfu nebo na velikány historie.

             Čeština (ks)

Letadla, VIP salonky Letiště Václava Havla Praha                1 000

Hotely              600

Golfové resorty a indoory              3 000

Přímé adresy golfových členů             4 500

Business centra, lobby bary, restaurace, autosalony              500

VIP (sportovní kluby, banky, showroomy)              400

CELKEM              10 000

Distribuce Rubriky

Souhrnné informace

Periodicita Čtvrtletník, vychází od roku 2007

Náklad 10 000 kusů (ověřováno ABC ČR)

Cena 149 Kč

Rozsah 144 stran

Formát 210 × 275 mm

Vazba V2

Kvalita obálky 250 gsm, pomerančový efekt

Kvalita papíru 110 gsm, lesklá křída

Čtenáři GV
Vyšší příjmová skupina, gol² sté – ke konci roku 2015 
jich bylo v České republice o² ciálně registrováno 
přes 56 000

Speci� kum

Prestižní magazín se zaměřením na golfová hřiště, 
resorty a destinace, exkluzivní obsah, cestování, 
móda, golf. vybavení, automobily, design, 
bydlení, luxusní zpracování 

Další kontakty  |  www.resortmedia.cz  |  www.golfvacations.cz
Resort Media s. r. o.  |  Škroupovo nám. 9, 130 00 Praha 3  |  GSM: +420 734 448 200  |  Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC, www.abccr.cz

Kontakt Jednatel, obchod
Bohumil KABELÁČ
E-mail: kabelac@resortmedia.cz

Jednatel, obchod
Bohumil KABELÁČ
E-mail: kabelac@resortmedia.cz

Produkce, podklady inzerce
Tereza VENHODOVÁ
E-mail: venhodova@resortmedia.cz

Produkce, podklady inzerce
Tereza VENHODOVÁ
E-mail: venhodova@resortmedia.cz

Šéfredaktor
Čeněk LORENC
E-mail: lorenc@resortmedia.cz

Šéfredaktor
Čeněk LORENC
E-mail: lorenc@resortmedia.cz

Harmonogram 2020
Vydání Dodání podkladů Uzávěrka objednávek Vychází

GV březen                                             25. 3.GV březen                                             25. 3.GV březen                                              25. 3. 6. 4.

GV červen                                              17. 6.GV červen                                              17. 6.GV červen                                               17. 6. 29. 6.

GV září                                                  16. 9.GV září                                                  16. 9.GV září                                                   16. 9. 29. 9.

GV prosinec                                        25. 11.                                     25. 11.                                      25. 11. 7. 12.

* ZASVĚCENÝ a ojedinělý průvodce po 
gol fo  vých resortech, cestování a hraní golfu 
se vším, co k tomu patří. Největší světový 
magazín, který se zabývá tématy golfu 
a cestování.

* PŘINÁŠÍ tipy, rozhovory, pro² ly, reportáže 
a také návody „jak, kam a s čím“ se vydat na 
golf. V rozhovorech zpovídá osobnosti 
profesionálního i amatérského golfu, nabízí 
reportáže o atraktivních tématech a také se 
vrací do historie v pro² lech významných jmen. 

* GOLF je jedním z mála sportů, jehož 
hráči i fanoušci stále přibývají. Stejně 
tak roste počet čtenářů magazínu 
Golf Vacations a také jeho internetové 
stránky: www.GolfVactions.cz.

* KOMBINACE časopisu, jeho internetové 
stránky a rezervačního serveru Golfcut.cz 
poskytuje ojedinělou možnost oslovit 
nejširší spektrum gol² stů.


