MEDIAKIT 2013

PREDSTAVENIE TITULU
Časopis Životný štýl a kôň Vám ako jediný časopis na slovenskom mediálnom trhu ponúka zaujímavé informácie zo sveta jazdectva
a je tak určený pre všetkých milovníkov koní. Každý mesiac sa tak máte možnosť dozvedieť, čo nové sa udialo v tomto športe,
aké preteky sa odohrali a ktoré nás ešte len čakajú, praktické rady vo výžive, chove a výcviku koní, či rôzne novinky, reportáže a
rozhovory z tejto oblasti. Okrem iného sa venuje aj iným možnostiam využitia voľného času ako je golf, jachting, cestovanie alebo
poľovníctvo. Ďalej Vám predstavíme i luxusné hotelové a gastronomické zariadenia či novinky na automobilovom trhu.
Nezabúdame ani na našich najmenších, pre ktorých sme si do každého čísla pripravili omaľovánky s koníkmi. Životný štýl a kôň je
magazín, ktorý zaujme nielen každého milovníka koní, športu, prírody, ale aj toho každého správneho pôžitkára.

PREDSTAVENIE VYDAVATEĽSTVA
Vydavateľstvo Axel trade, s.r.o. vzniklo pred takmer 6-timi rokmi, od začiatku vydáva prestížny mesačník Životný štýl a kôň
(jazdectvo a dostihy), ktorý je zameraný na jazdecký šport a životný štýl. Je určený strednej a vyššej klientele.
Vydavateľstvo prevádzkuje prvú internetovú televíziu zameranú na jazdectvo a dostihy HORSE TV. Nájdete tu aktuálne videá z
pretekov, či súťaži, rozhovory s účastníkmi pretekov, s HORSE TV vám nič neujde.
Od druhej polovici roka 2012 prináša na trh nový lifestylový časopis 4-STYLE healthy living zameraný na architektúru, dizajn,
bývanie a životný štýl. Nájdete tu výnimočné realizácie v oblasti interiéru a exteriéru zo Slovenska aj zo zahraničia, prehľad
najnovších trendov v stavebníctve a interiérovom dizajne.

MAGAZÍN ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ
jazdectvo, dostihy, golf, životný štýl, cestovanie, drezúra
western, voľný čas
Periodicita

11 čísel za rok, dvojčíslo: December – Január

Počet strán

min. 84 str. vrátane obálky

Náklad

30 000 ks

Technické parametre
Formát

210 x 275 mm

Farebnosť

4+4

Cena

1,99€

Väzba

V2

 vlastná databáza klientov

AXEL TRADE, S. R. O.

CIEĽOVÁ SKUPINA
DIČ DPH SK 2022231233

č. účtu 6628626006/1111

 outdoorové kampane (bilbordy)
 predplatiteľské a čitateľské súťaže
 publikácie a iné darčeky pre predplatiteľov
 čitateľský informačný servis (akcie, zľavy pre čitateľov
časopisu)
 prezentácia na výstavách a veľtrhoch
 súťaže a akcie z oblasti bývania, životného štýlu, dizajnu,
stavebníctva a architektúry

250 g NL+UV lakovanie

 jazdecké akcie na území SR

IČO 36659304

 inzercia v printových médiách

Papier obálka

 predplatitelia

831 06 Bratislava

 kampaň prostredníctvom rádií a TV

 mediálne partnerstvá

 v sieti Mediaprint Kapa (novinové stánky, predajne tlačovín)

Mudrochova 2

PODPORA PREDAJA

Vnútro papiera 100 g

DISTRIBÚCIA

ČASOPIS VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO

 športovci – jazdci

 stredná a vyššia klientela ( ženy – muži ) vo veku od 20 do 50
rokov
 klientela zaujímajúca sa o jazdectvo, zdravý životný štýl

 formou webových portálov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

FORMÁTY A CENY (šírka x výška)
Formát/Ceny (v Eur bez DPH)

CELÁ STRANA
Textová plocha

168 × 237 mm

Orezová plocha

210 × 275 mm

Presah (spadávka)

220 × 285 mm

Textová plocha

2/1 STRANA

Orezová plocha

Rozmer
cena 3 500,00 €

Presah (spadávka)

Dôrazne odporúčame, aby ste neumiestňovali text mimo textových oblastí.
5 mm spadávka na všetky strany zaisťuje, že nevzniká biela plocha na okraji
inzerátu.

420 × 275 mm

Inzercia sa zasiela po jednotlivých stranách.
Za hranicami inzerátu treba zachovať
veľkosť spadávky 5 mm.
1/1 STRANA
Rozmer

DVOJSTRANA
Orezová plocha

420 × 275 mm

Presah (spadávka)

430 × 285 mm

Textová plocha

210 × 275 mm

2. Obálková strana

cena 2 400,00 €

cena 1 700,00 €

3. Obálková strana

cena 2 400,00 €

Za hranicami inzerátu treba zachovať
veľkosť spadávky 5 mm.

4. Obálková strana

cena 3 000,00 €

Orezová plocha

Dôrazne odporúčame, aby ste neumiestňovali text mimo textových oblastí.
5 mm spadávka na všetky strany zaisťuje, že nevzniká biela plocha na okraji
inzerátu.

Presah (spadávka)
1/2 STRANA
Na výšku

105 × 275 mm

Na šírku

210 × 136,5 mm

cena 900,00 €
Za hranicami inzerátu, ktoré sa nachádzajú na okraji
strany, treba zachovať veľkosť spadávky 5 mm.

PODKLADY NA INZERCIU

1/3 STRANA

 podklady na grafické spracovanie najneskôr 7 dní pred uzávierkou
 rozlíšenie 300 dpi, farebnosť CMYK
 súbory pre PC: TIF, EPS, PDF, JPG

Na výšku

70 × 275 mm

Na šírku

210 × 91 mm

cena 650,00 €

 médium: CD, DVD, mail, USB, FTP server

Za hranicami inzerátu, ktoré sa nachádzajú na okraji
strany, treba zachovať veľkosť spadávky 5 mm.
1/4 STRANA
1

PREDPLATNÉ

2

MEDIAPRINT KAPA PRESSEGROSSO

52,5 × 275 mm

Na výšku (2)

105 × 136,5 mm

Na šírku

210 × 68 mm

cena 450,00 €
Za hranicami inzerátu, ktoré sa nachádzajú na okraji
strany, treba zachovať veľkosť spadávky 5 mm.

oddelenie inej formy predaja
Vajnorská 137
831 04 Brati slava 3
P. O. BOX 183
830 00 Bratislava 3

Na výšku (1)

tel.
fax
e-mail
Infolinka

02/4444 2773, 02/4445 8816
02/4445 8819
predplatne@abompkapa.sk
0800 188 826

 Podklady nie sú archivované  Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia  Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov, a tým nie je zodpovedný za prípadne vzniknuté škody.

Zľavy za opakovanie
2-krát 5 %
3-krát 10 %
Ďalšie formáty
Ceny na vyžiadanie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI AXEL TRADE, s.r.o. PRE UVEREJŇOVANIE
REKLAMY V MESAČNÍKOCH „ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ“ A „4STYLE“
Čl. I.
Úvodné ustanovenia

3.

V prípade, že sa vyskytnú nedostatky pri tlači, sadzbe, alebo
vkladaní, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky a
boli spôsobené chybou pri dodávaní podkladov zo strany zadávateľa,
nemá zadávateľ žiaden nárok na zľavu, alebo bezplatne uverejnenie
náhradného inzerátu.

1. Tieto Všeobecne obchodne podmienky platia pre všetky tituly vydavané vydavateľstvom Axel trade,s.r.o. (ďalej vydavateľ).

2.

Vydavateľ na základe objednávky zadávateľa inzercie a za podmienok
stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v
súlade s cenníkom inzercie prípadne osobitným dojednaním o cene
zabezpečí uverejnenie inzercie v objednanom periodiku, v súlade s
požiadavkami zadávateľa.

4.

V prípade opakovane vychádzajúcich inzerátov je zadávateľ povinný
si ihneď skontrolovať ich správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná
nárok na bezplatne zverejnenie inzerátu v prípade, že sa pri opakovaní objavila rovnaká chyba, a pritom táto chyba nebola ihneď po
uverejnení inzerátu oznámená vydavateľovi.

3.

Zadávateľ uhradí vydavateľovi odplatu za uverejnenie inzercie

5.

Zadávateľ je povinný dodať k farebnej inzercii nátlačok. V prípade,
že nedodal farebný nátlačok a reklamuje farebnosť, tak takáto
reklamácia nebude uznaná.

6.

V prípade uznania oprávnenosti reklamácie vydavateľom má
zadávateľ nárok na opakovanú bezplatnú realizáciu tej časti objednávky, ktorá nebola v riadnom termíne realizovaná tak, ako
bolo dojednané. V prípade, že to nie je možné, vydavateľ zníži pri
vystavovaní faktúry konečnú sumu o hodnotu chybne uverejneného
inzerátu. V prípade, že zadávateľ zaplatil vopred, vydavateľ vráti
zadávateľovi sumu zodpovedajúcu hodnote chybne uverejneného
inzerátu.

REDAKC IA
ŠÉFREDAKTORKA
Ing. Monika Babiaková

mobil

0915/984 144

mail

monika.babiakova@gmail.com

Barbora Varcigová

mobil

0905/126 357

mail

vargicovabarbora@gmail.com

Nina Lexová

mobil

0902/884 599

mail

zsmarketing@gmail.com

ZÁSTUPKYŇA ŠÉFREDAKTORKY

MARKETINGOVÁ MANAŽÉRKA
Gabriela Labinová Hertlíková

mobil

0905/425 790

mail

gabrielalabinova@gmail.com

Ing. Miroslava Mlyneková

mobil

0903/612 009

mail

miroslavamlynekova@gmail.com

MARKETINGOVÁ MANAŽÉRKA
Mgr. Jana Križanová

mobil

0907/666 457

mail

Čl. II.
Objednávanie inzercie
1.

Zadávateľ objednáva inzerciu formou písomných alebo e-mailových
objednávok, ktoré budú obsahovať presnú špecifikáciu objednávaného inzerátu: označenie periodika, termíny uverejnenia resp.
jeho periodicitu, rozmer, umiestnenie inzerátu, farebnosť a prípadne
ďalšie špecifikácie vyžiadané vydavateľom.

2.

Uzávierka pre objednanie inzertnej plochy a dodanie grafických podkladov je päť pracovných dni pred dňom vydania periodika o 16:00
hod.

axelkrizanova@gmail.com
3.

REDAKČNÁ RADA
JUDr. Marián Šurda - turf a dostihy

mail surda.m@post.sk

Ing. Emil Kovalčík, PhD. - NŽ Topolčianky			

mail marketing@nztopolcianky.sk

Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD. - drezúra			
Sandra Kállayová - parkúrové jazdenie

mail ilja.vietor@i-med.ac.at
mail redakcia@zivotnystyl.eu

Silvia Gavorníková - všestranné jazdenie			

mail silvia_roska@yahoo.com

Mária Jablonická - westernové jazdenie			
Mgr. Lucia Starovecká - vytrvalostné jazdenie

mail maria.jablonicka@inmail.sk
mail info@endurance.sk

Ing. Andrea Bičová - voltíž			

mail andrea.bicova@centrum.sk

Milina Strihovská Imrichová - fotografie		

4.

5.

6.

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Ivana Fábryová

TLAČ						DISTRIBÚCIA
Merkantil, spol. s r. o.				

MEDIAPRINT KAPA PRESSEGROSSO
tel.
fax
e-mail
Infolinka

02/4444 2773, 02/4445 8816
02/4445 8819
predplatne@abompkapa.sk
0800 188 826

Vydavateľ nie je povinný zrealizovať objednávku prijatú po termíne uzávierky pre objednanie plochy, objednávku, ku ktorej
neboli dodané vyžiadané podklady alebo podklady neboli dodané v
požadovanej kvalite alebo objednávku uverejnenia inzerátu, ktorého
text je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, týmito
obchodnými podmienkami alebo so záujmami vydavateľa.
Zadávateľ môže jednostranne zrušiť objednávku v lehote pred termínom uzávierky pre objednanie plochy, pričom je povinný v takom
prípade uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednanej
inzercie pred uplatnením prípadnej zľavy.
V prípade zrušenia objednávky po uplynutí termínu uzávierky pre
objednanie plochy mu bude v prípade zrušenia objednávky účtovaný
storno poplatok vo výške 100 % ceny.

Čl. IV.
Odplata
1. Vydavateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s

objednávkou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj
platným cenníkom.

2.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak vydavateľ zašle zadávateľovi faktúru
ihneď po uverejnení inzerátu spolu s jedným výtlačkom periodika, v
ktorom je inzerát uverejnený.

3.

Platby za realizáciu objednávok budú uskutočňované na základe faktúr vystavených vydavateľom v lehote splatnosti uvedenej na faktúre
prevodom na účet vydavateľa uvedený na faktúre.

4. Vydavateľ je v prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatil za

V pripade, že zadávateľ zmení objednávku po termíne uzávierky pre
objednanie priestoru tak, že zmenši jej rozsah,bude hradiť storno
5.
poplatok vo výške 100 % rozdielu cien medzi pôvodne objednaným a
zmenšeným rozsahom predmetu objednávky a uhradí výkony, ktoré už
boli vykonané.

7.

Za včasné dodanie podkladov inzerátu (text, grafický podklad,
vkladaná inzercia) zodpovedá zadávateľ inzercie.

8.

Zadávateľ zodpovedá za obsah inzercie. Zadávateľ zodpovedá aj za
pripadne škody, ktoré by vznikli vydavateľovi zverejnením inzercie,
ktorá bola v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Čl.III.
Chybná realizácia objednávok

6.

V prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie
objednávky je vydavateľ oprávnený zverejniť údaje o zadávateľovi vo
svojom zozname neplatičov.
V prípade omeškania zadávateľa s vykonaním úhrady je dohodnutá
zmluvná pokuta za omeškanie vo výške jednej desatiny percenta
(0,1 %) z dlžnej sumy denne až do zaplatenia.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zadávateľa záväzné odo

2.
1. Zadávateľ je oprávnený reklamovať chybne alebo neúplne realizovanú
objednávku bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7 dní odo dňa
jej uverejnenia v objednanom periodiku, a to výhradne písomnou formou. K neskôr uplatneným reklamáciám vydavateľ nebude prihliadať.
2. Zadávateľ je povinny rešpektovať technické podmienky rotačnej tlače
inzercie. Pokiaľ je chybná realizácia objednávky spôsobená vyššou
mocou, reklamácia nebude uznaná.

realizovanie objednávky oprávnený doúčtovať zadávateľovi formou
penalizačnej faktúry hodnotu poskytnutej zľavy, t.j. rozdiel medzi cenou dohodnutou v objednávke a plnou cenou podľa platného cenníka
za dovtedy zverejnenú inzerciu.

dňa potvrdenia objednávky.

Vydavateľ si vyhradzuje pravo meniť tieto všeobecné obchodné
podmienky, o týchto zmenách však musí zadávateľa včas informovať.
Objednávky prijaté pred zmenou všeobecných obchodných podmienok
budú realizované podľa všeobecných obchodných podmienok platných
v čase potvrdenia objednávky zadávateľom.

