
Všechny rozměry jsou na spad (spadávka 5 mm). Inzerci přijímáme v tiskovém PDF. 
Vychází na křídovém papíru 90 g/m . 
Ceny placené textové prezentace přizpůsobujeme poptávce na trhu.  

www.freshtime.cz

VYBRAT SI MŮŽETE
• Titulní stranu, str. 2 a 3 pro hlavní rozhovor příslušného vydání.          65 000 Kč

Tyto tři strany jsou v každém čísle rezervovány pro jednu osobnost. 
 Pokud si to dané řešení vyžádá, přidáme i strany 4 a 5.         110 000 Kč

• Za výjimečných okolností lze rezervovat celé vydání jedné            cena individuální
osobnosti, firmě, instituci.

• Doporučujeme placené logo k textu a zveřejnění webové adresy.            7 000 Kč

Plocha (A4) Rozměr (mm) Cena bez DPH (Kč)
1/1 210 x 297 50 000   |   zadní strana 65 000
1/2 210 x 148   |   105 x 297 35 000   |   zadní strana 40 000
1/3 210 x 100 20 000
1/4 210 x 75     |   105 x 150 18 000
1/6 74   x 150 10 000

atypický rozměr dle vašich možností a chuti individuální

ROZMĚRY INZERCE A ORIENTAČNÍ CENÍK

• 

prostřední sloupec 59 x 297 45 000

Společně s přílohou Prosperita Madam Business a mateřskou Prosperitou dotváří ucelenou trojici titulů, které publikují materiály o podnikání 
a manažerské práci, mapují podnikatelské prostředí u nás, spolupracují s profesními uskupeními jako jsou svazy, sdružení, asociace, komory, a dávají 
nahlédnout do příběhů osobností businessu. Náklad od 10 000 kusů výše. Všechny tištěné tituly se distribuují společně. Každý subjekt má svou 
ochrannou známku. Ke každému titulu patří samostatný internetový portál: www.iprosperita.cz, www.madambusiness.cz, www.freshtime.cz.

Titul pro muže podnikatele a manažery
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Muž, který ví, co chce

Prosperita Fresh Time, jejíž první číslo vyšlo v roce 2012, je nepravidelná příloha měsíčníku 
Prosperita.  Oslovuje zejména podnikatele a manažery, kteří vědí, že zdravé sebevědomí je 
významný prvek jejich životního úspěchu, mají odvahu se prezentovat a považují vystupování 
v médiích za nedílnou součást dotváření vlastní image. Pro muže v nejlepších letech, s nejlepší-
mi úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky.   
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