NABÍDKA INZERCE
Sborovému zpěvu se v České republice věnují přinejmenším desetitisíce lidí všech
věkových kategorií s převahou osob se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním.
Většina z nich má přístup k některému z kanálů, kterými sborovému světu předáváme
informace.
Nabízíte služby v oblasti pronájmu, oprav či ladění hudebních nástrojů, ubytování, péče
o zdraví a zdravý hlas především? Prodáváte hudebniny či hudební nástroje?
Poskytujete překladatelský servis, agenturní nebo grafické služby?
Pěvecké sbory a jejich členové jsou často odběrateli těchto, ale i dalších produktů.
Zkuste je s námi oslovit.

Unie českých pěveckých sborů je národní střešní organizace pro sborový zpěv. Jediná
svého druhu v České republice.
Poskytujeme inzerci v tištěných i elektronických médiích, podle domluvy také v rámci
festivalů, koncertů a jiných kulturních akcí.

Fakturační údaje:
Unie českých pěveckých sborů
Masarykovo nábřeží 16/248, 110 00 Praha 1
IČ 00445045
číslo účtu: 2800914029/2010

CANTUS
ČASOPIS PRO SBOROVÉ UMĚNÍ

Čtvrtletník Cantus vychází od roku 1989, od roku 2006 v příjemném
kompaktním formátu s pevnou obálkou a samostatnou notovou
přílohou.
cílová skupina:
distribuce:

12 000 sborových zpěváků, hudebních
organizátorů a pedagogů
přímá poštovní distribuce odběratelům

formát a vazba:
počet stran:
papír:
barevnost:

165 X 242 mm, V1
64
matná křída 260g, bezdřevý ofset
obálka CMYK nebo duplex,
vnitřní strany grayscale

inzertní uzávěrky:

1. března, 1. června,
1. září, 1. prosince

www.cantus.eu, cantus@ucps.cz

plocha

výsledný formát

tisková oblast
(zrcadlo)

celkový rozměr
(i s přesahem)

barevnost

základní
cena

A+

165 X 242

138 X 213

175 X 252

barva (CMYK)

8 000 Kč

B+

165 X 121

138 X 106

175 X 126

čb (šedá)

3 000 Kč

B

138 X 106

138 X 106

138 X 106

čb (šedá)

3 000 Kč

C+

82 X 242

69 X 213

87 X 252

čb (šedá)

3 000 Kč

C

69 X 213

69 X 213

69 X 213

čb (šedá)

3 000 Kč

D

69 X 106

69 X 106

69 X 106

čb (šedá)

2 000 Kč

ČESKÉ SBORY.CZ
NEJROZSÁHLEJŠÍ PORTÁL O ČESKÉM SBOROVÉM UMĚNÍ
Internetový portál je v provozu od roku
2003. Na přelomu let 2014 a 2015 prošel
zásadní rekonstrukcí a nyní na adrese
www.ceskesbory.cz
nabízí
kromě
sborového magazínu také kulturní
přehled, nejúplnější katalog sborů v ČR,
slovník sbormistrů, databázi českých
sborových festivalů a další obsah.
cílová skupina:

100 000
sborových
zpěváků,
milovníků hudby
a zpěvu

přijímané soubory:

JPEG, GIF a PNG
ne FLASH!

www.ceskesbory.cz, redakce@ucps.cz

plocha

rozměry

základní cena / týden

BANNER 1

560 x 110 px

750 Kč

BANNER 2

376 x 110 px

500 Kč

Uvedené ceny jsou komerční. S žádostí o mimořádnou nabídku pro nekomerční subjekty nás neváhejte kontaktovat.

PODMÍNKY INZERCE
Tištěná inzerce
Hotové inzeráty zasílejte v elektronické podobě (EPS, PDF, TIFF 300dpi). Na zadní stranu obálky
v barvě (CMYK), jinak výhradně ve stupních šedi (grayscale). Inzeráty přijímáme pouze
elektronicky. Za obsahovou i formální stránku ručí zadavatel inzerce. Inzerce tištěná na spad
(až do kraje stránky) musí mít přesah o rozměru 5mm (bude oříznut).
Při zrušení objednávky po uzávěrce čísla účtujeme storno poplatek ve výši 50% ceny inzerátu,
při zrušení objednávky po 7. dni po uzávěrce čísla storno poplatek ve výši 100% ceny inzerátu.

Webová inzerce
Hotové inzeráty zasílejte v elektronické podobě (GIF, JPEG, PNG), technologii Flash
nepodporujeme. Inzeráty přijímáme pouze emailem spolu se závaznou objednávkou obsahující
fakturační údaje, požadavky na zobrazování (pozice, termín, délka zobrazování) a adresu odkazu
(proklik banneru).
Inzerce může být zahájena až po připsání platby za inzerci na účet vydavatele.

Nemáte vlastní inzerát?
Náš grafik pro vás může za příplatek inzerát podle vašich představ vytvořit. V tom případě nás
prosím kontaktujte s větším předstihem.

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzertní objednávky bez uvedení důvodu.

Další informace o inzerci získáte na adrese
sekretariat@ucps.cz

