
Ceník inzerce v Hlučínských novinách 
 
Formát novin: 315 x 470 mm 
 
Ceník plnobarevné inzerce se liší dle velikosti inzerátu. 
 
Formát Rozměr, šířka x výška Cena za zveřejnění 

inzerátu 
Cena za zhotovení 
grafiky inzerátu * 

1/1 strany 275 x 414,25 mm 15 000 Kč 2 800 Kč 
1/2 strany 275 x 212,5 mm 8 000 Kč 1 500 Kč 
1/4 strany 135 x 212,5 mm 4 500 Kč 1 200 Kč 
1/8 strany 135 x 103,75 mm 2 300 Kč 1 000 Kč 

1/16 strany 65 x 103,75 mm 1 200 Kč 800 Kč 
1/32 strany 65 x 49,375 mm 700 Kč 500 Kč 
1/64 strany 30 x 49,375 mm 440 Kč 300 Kč 

 
Sleva za opakování:  
 3 - 5 opakování 5% 
 6 - 11 opakování 10% 
 
Cena řádkové inzerce: koupím/ prodám/ vyměním apod. je stanovena jednotná cena 200 Kč/inzerát. 
Maximální počet znaků v inzerátu je 150.   
 
Cena řádkové inzerce: poděkování za pohřeb atd. je stanovena jednotná cena na 200 Kč/inzerát. 
Maximální počet znaků v inzerci je 300.  
 
   
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
*Cena za zhotovení grafiky inzeráty se účtuje při nedodání podkladů ve formátu PDF pro tisk, JPG, AI, 
CDR (v křivkách a CMYK) 
 
Pokyny pro zasílání inzerce: 
              Při dodání dat vlastních inzerátů prosíme: 

- Dodržovat dané rozměry. 
- Dodávat podklady v tisknutelných formátech – JPG, PDF, TIF, EPS, AI, CDR. 
- Veškerá písma převádět do křivek. 
- Celou grafiku převézt do CMYK a ne RGB. 
- Fotografie a obrázky musí mít pro tisk rozlišení 300 DPI při velikosti 1:1. 
- Nepoužívejte nevyzkoušené barevné profily. 
- Za kvalitu dat ručí inzerent, ne vydavatel (město Hlučín). 
- Pamatujte, že tisk na novinový papír je o cca 15% tmavší než tisk na bílý ofsetový papír. 

 
Přejeme si, abyste byli s inzercí v Hlučínských novinách spokojeni. Zpracování vašich podkladů bude 
věnována maximální pozornost. Není však vždy možné odhalit všechny vady dodaných dat. Jestli jste 
se rozhodli si svůj inzerát sami graficky zpracovat, dodržujte prosím výše uvedené pokyny.  
Bezchybná data jsou základním předpokladem kvalitně vytisknutého inzerátu. 
 
Kontakty pro zasílání inzerce: email: inzerce@hlucin.cz 

+420 595 020 315, +420 702 269 976, +420 702 242 012 
 


