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NOVÉ TEMNÉ HVOZDY

STŘEDNÍ ČECHY

Jak svérázně prožít zimu
v hlavním městě světa

Jak dopadla jazyková bitva o arancini,
smaženou sicilskou rýžovou specialitu

Velký zelený les uprostřed ještě větší
žluté pouště v jedné malé zemi

Čtrnáct urbanistických perel neprávem
skrytých ve stínu hlavního města

ČASOPIS (NEJEN) O CESTOVÁNÍ
PROSINEC 2019/LEDEN 2020

O nás

KJÓTO

Kořeny původního
Japonska

Travel Digest – je od roku 2006 jediný časopis na českém a slovenském trhu zaměřený na

Procházka městem, které stálo u zrodu
země vycházejícího slunce

lifestyle a praktické cestování s čistě českou redakcí. Nově se v Travel Digestu daleko více

MODRÉ ZÓNY

Kde a jak žijí nejstarší
a nejšťastnější lidé na Zemi

věnujeme lifestyle tématům a pro čtenáře v každém čísle připravujeme různá doporučení

CHLÉB Z POMPEJÍ

a přehledy nejrůznějšího vybavení na cesty nebo každodenní život, či prémiové kosmetiky

Jak vypadal všední život
ve starořímském maloměstě

nejen na cesty, hodinek, automobilů nebo módy. V Travel Digestu najdete též oblíbenou sekci
Hotel Digest, kde se představují mimořádné hotely světa.

Čtenář titulu Travel Digest je:

Technické specifikace

Rozsah: 124-140 stran
Vychází od roku: 2006
Periodicita: dvouměsíčník (6 vydání za rok)
Papír obálka: 200g křída mat, UV lak 1/0
Papír vnitřní blok: 80g LWC NovaPress
Vazba: V2
Náklad: 15 000 ks
Prodejní cena: 79 Kč

Náklad

RUSKÝ ČAJ O PÁTÉ

JAPONSKÝ MINIMALISMUS

KDYŽ PADNE MLHA

MOTORKY NA MÍRU

(Ne)ztracený čas na mnohadenní cestě
po Bajkalsko-amurské magistrále

Tři mistři a jeden Angličan vám ukáží,
co to je čistá architektura

Kde najít útočiště před sychravým
počasím: luxusní podzimní hotely

Není na světě stroj ten, který by se
zalíbil lidem všem: custom motorcycles

→ 15.000 výtisků
→ řetězce 6.500 → předplatitelé 3.500
→ atraktivní distribuční místa 3.500

ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 [5] · 79 Kč/4€

→ Ve věku 25 - 60 let
→ 60 % jsou muži 40 % ženy
→ Socio-demografická skupina A+, B
s měsíčním příjmem nad 35.000 korun měsíčně
působící ve středním nebo vyšším managementu

79 KČ/4€
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ČASOPIS (NEJEN) O CESTOVÁNÍ

Distribuce

→ Řetězce Relay, Geco, InMedio, PNS,
→ VIP salonky na letišti Václava Havla,
→ V letadlech společností Emirates, ČSA
a British Airways
→ V pobočkách Invia a ČEDOK
→ V hotelových pokojích Resort Svatá
Kateřina a Yard Resort a v klubovnách
či golfových hotelech vybraných
golfových hřišť.
→ V autobusech FlixBus

FAERSKÉ OSTROVY

Na samotě u moře
V severním Atlantiku jsou poházené kusy země,
které otesává, hladí a leští neutuchající vítr a déšť.
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Doktor lesních stezek • sochy bez nosů • slečny bernarDýnice • neDobytný kačer
časopis (nejen) o cestování

Vklady do 15g váhy
Vklady nad 15g váhy
Balení do folie

180 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
145 000 Kč
140 000 Kč
135 000 Kč
195 000 Kč
120 000 Kč

číslo

uzávěrka podkladů

prodej

1

22. 1. 2020

11. 2. 2020

2

4. 4. 2020

10. 4. 2020

3

27. 5. 2020

11. 6. 2020

4

22. 7. 2020

11. 8. 2020

5

24. 9. 2020

9. 10. 2020

6

22. 11. 2020

3. 12. 2020

180 000 Kč
90 000 Kč
70 000 Kč
40 000 Kč
32 000 Kč
70 000 Kč
85 000 Kč
2 Kč/ks

→ Ceny inzerátů jsou bez DPH
→ Ceník platný od 1. 1. 2017
→ U formátů na spad je třeba přičíst na každé
straně 5 mm
→ Data dvoustrany je nutné dodat jako dvě
jednostrany

Maroko

Kontakty

str. 40

diomedes

súdán

tchaj-wan

Dva blízké a přitom vzdálené
ostrovy, na nichž zítra
skutečně znamená již včera

Nil barvy nebe, břehy plné
mravenců, nekonečná poušť
a perníkové chaloupky

Jak se žije na Peskadorských
ostrovech, kam zabloudí jen ti,
kteří hledají prázdno

Kimči → Geuze → dětinec → Glampy → úzKost → buchanKa

plus: slavné deZerty • americké autolegendy • sněžné kýče • geniální nuda
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crumble
crisp
cobbler

Co to je, čím se liší
a jak se to jí?

9 důvodů, proč netěkat z místa na místo,
ale zůstat jen v jednom městě
zvaném Essaouira

79 Kč/4 € • 3 - 2019

2. obálka - přední vnitřní
3. obálka – zadní vnitřní
4. obálka – zadní vnějsí
1. inzertní strana
2. inzertní strana
3. inzertní strana
2/1 dvoustrana
1/1 celostrana
(220×285mm)
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červen/červenec 2019

Vydavatelský plán 2020

duben/květen 2019

Čím rychleji cestujete krajinou,
tím více se od přírody vzdalujete. Čím více zpomalíte,
tím méně toho minete. a proto chodíme!

Brienzské jezero leží
v nadmořské výšce 564 m n. m.
a má rozlohu 29,2 km².
Na severovýchodním břehu
navštivte malebné městečko
Brienz, kde je jediná škola
řezbářství ve Švýcarsku.

Švýcarský
chodec

Nejkrásnější pohled na alpská jezera
je z hřebenů horských velikánů.
Vydejte se s námi na nejkrásnější pěší túry
v zemi helvétského kříže.
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Ceník inzerce

→ Lesotho → MaLakka → antarktida → singapur → Cheb

