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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
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About Travel Digest

KJÓTO

Kořeny původního
Japonska

Published since 2006, Travel Digest is the only Czech periodical on the Czech and Slovak

Procházka městem, které stálo u zrodu
země vycházejícího slunce

markets focusing on travel and lifestyle. Recently, we have paid more attention to lifestyle

MODRÉ ZÓNY

Kde a jak žijí nejstarší
a nejšťastnější lidé na Zemi

topics and in each issue of the magazine we bring various surveys and recommendations

CHLÉB Z POMPEJÍ

of travel equipment, premium cosmetics, watches, cars or trendy clothes. In every issue of

Jak vypadal všední život
ve starořímském maloměstě

Travel Digest, you will also find Hotel Digest, a popular section presenting extraordinary
hotels all over the world.

Reader profile

Technical specifications

Number of pages: 124-140
Published since: 2006
Periodicity: bi-monthly (6 issues per year)
Cover paper: 200g coated matte, UV varnish 1/0
Inside paper: 80g LWC NovaPress
Binding: V2
Circulation: 15,000
Retail price: CZK 79

Circulation

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 copies total
→ 8,000 chains
→ 3,500 subscribers
→ 3,500 attractive distribution points

ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 [5] · 79 Kč/4€

→ Age 25–60
→ 60% men, 40% women
→ Socioeconomic status A & B, with monthly
income over EUR 1,385, in higher or
middle management positions

79 KČ/4€
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Distribution

→ Geco, InMedio and PNS chains
→ VIP lounges at the Prague Airport
→ On board of Emirates, British Airways
and Czech Airlines planes
→ On board of Flixbus buses
→ In Invia and Čedok
→ In hotel rooms in Svatá Kateřina Resort
and Yard Resort and in clubhouses or
hotels of selected golf clubs

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

Ad formats and prices

Publication plan 2020

2nd cover
EUR 7,060
EUR 5,885
3rd cover
EUR 7,845
Back cover
EUR 5,730
1st advertising page
EUR 5,530
2nd advertising page
EUR 5,330
3rd advertising page
Spread
EUR 6,275
Standard page
EUR 4,705
(220×285mm)
1 page advertorial
EUR 7,120
Half page - V, H
EUR 3,530
(V 110×285mm, H 220×142mm)
1/3 page – V,H
EUR 2,745
(V 73×285mm, H 220×95mm)
¼ footer
EUR 1,574
(220×71mm)
1/6 page – product PR
EUR 1,270
(110×95mm)

Issue

Deadline

Sale

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

→ Prices are without VAT
→ Prices valid from Jan 1, 2020
→ Add 5 mm for bleed size
→ Material for a spread must be provided
as two single pages

9. 10. 2020

22. 11. 2020

3. 12. 2020
79 Kč/4 € • 3 - 2019

24. 9. 2020
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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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Pavel Vondráček
(pavel.vondracek@traveldigest.cz)
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Sales
Amara Zemplinerová
(amara.zemplinerova@ttg.cz)
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1. Distribuční společnost, s. r. o.
Šafaříkova 453/5, 120 00 Praha-Vinohrady
Czech Republic
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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

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.
79 Kč/4 € • 2 – 2019

Inserts up to 15 g of weight
EUR 1,800
Inserts over 15 g of weight
EUR 2,700
Foil wrapping
EUR 0,08 /piece
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červen/červenec 2019

→ Lesotho → MaLakka → antarktida → singapur → Cheb

