
Periodicita: denník
Počet strán: 24 a viac

Tlačený náklad: 33 033 ks
Predaný náklad: 24 312 ks

Predplatné: 10 250 ks
ø január – december 2020

Čítanosť: 253 065 (5,7 %)
Zdroj: MML-TGI, ø 1. – 4. Q 2020

Cenník 2021



• aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta • komentáre • publicistika • praktické a užitočné poradenstvo• aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta • komentáre • publicistika • praktické a užitočné poradenstvo

Cieľová skupina 
-  vek 35 a viac (84,8 %)
-  VŠ alebo úplné SŠ vzdelanie (70,97 %)
-  stredný a vyšší socioekonomický status (88,12 %)

Prečo inzerovať? 
-  najpredávanejší a najčítanejší mienkotvorný 

denník, denník so 100 ročnou tradíciou
-  stabilný predaný náklad
-  najvyšší počet predplatiteľov
-  pravidelný servisno-informačný blok v podobe 

Užitočnej Pravdy
-  komerčný servis pre b2b, b2c sektor v podobe 

špecializovaných tematických príloh, 
vydávaných pravidelne počas celého roka

-  promo v ostatných tituloch vydavateľstva 
(aj online)

-  marketingová podpora (TV, rozhlas) 

OUR MEDIA SR a. s., Inzertná kancelária, Trnavská cesta 39 / A, 831 04  Bratislava
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Sociodemografi cký 
profi l čitateľov
Zdroj: MML-TGI, ø 3. – 4. Q 2020

Sociodemografi cký 
profi l čitateľov

Pohlavie Veková štruktúra

Hlavný nákupca

Vzdelanie

Hlavný živiteľSociálny profi lKraj
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Zdroj: MML-TGI, ø 3. – 4. Q 2020
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Cenník inzercie
pre celoslovenské vydanie
platný od 1. januára 2021
Rozmery v mm, šírka x výška, ceny bez DPH. 

Technické podmienky:  Upravuje dokument 
Technické podmienky inzercie v denníku 
Pravda. V prípade nedodržania technických 
podmienok vydavateľ nepreberá zodpo-
vednosť za kvalitu tlače uverejnenej inzer-
cie a prípadné reklamácie nebudú akcepto-
vané.  Reklamné články:   Forma zalomenia 
a použitý typ písma v reklamných článkoch 
musí byť odlišný od redakčných materiálov 
denníka Pravda. Reklamný článok musí byť 
umiestnený v rámčeku. 

1/2  211x1303/5 125x264 1/3 211x85 3/10  125x1302/5 82x264

3 380 €4 000 € 2 100 €2 330 €2 600 €

1/10  82x63 1/15  82x48 1/20  82x311/4 211x63 1/5  82x130

1 900 € 580 €840 €1 640 € 430 €

1/1  211x264

5 500 €

2/1 Panorama 441x264
 

10 500 €
20 500 € (2. a 3. strana)

Neštandardné 
formáty
Cena za 1 cm2 plošného 9 € 
inzerátu 1F  
 Cena za 1 cm2 plošného 13 € 
inzerátu 4F  
Počet stĺpcov 1 2 3 4 5
Šírka v mm 39 82 125 168 211

Príplatky/
umiestnenie
Požadované umiestnenie 
na strane 3 (2/5) 3 250 €
Požadované miesto + 150%
*Redakčná strana + 100%
Pravá strana + 20%
*Redakčná strana je strana,
na ktorej sa nachádza aspoň jeden 
redakčný materiál
• Neštandard, nadštandard, logá iných 
partnerov sú predmetom individuálne-
ho nacenenia

Storno poplatky
  14 -10 pracovných dní 
pred uverejnením  20%
9 - 6 pracovných dní 
pred uverejnením  30%
5 - 3 pracovných dní 
pred uverejnením  50%
do 3 pracovných dní 
pred uverejnením  100%

Iné formáty
v komerčných prílohách
ŠPECIÁLNY PROJEKT - NATÍV
2/1  11 200 €
1/1  6 000 €
1/2  4 100 €
 PRODUKTOVÝ TIP
82x60  600 €
• Natívna reklama/špeciálny projekt je 
predmetom individuálneho nacenenia

Titulná strana  211x38

4 950 €2 050 €

Titulná strana  125x38

2 990 €

Titulná strana  82x38
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Cenník doplnkových služieb
platný od 1. januára 2021

Vkladaný leták
Hmotnosť do 25 gramov (vrátane)
•  0,07 €/ks - celoslovenský tlačený náklad
•  0,09 €/ks - do 15 000 ks
Hmotnosť od 25 do 50 gramov (vrátane)
•  0,08 €/ks - celoslovenský tlačený náklad
•  0,10 €/ks - 15 000 ks
Hmotnosť nad 50 gramov
•  cena dohodou

• Pri propagácii ďalšieho subjektu okrem objednávateľa si účtujeme príplatok 150 % z cenníkovej ceny objednávky
• Každú doplnkovú službu je nutné zaslať 5 pracovných dní pred termínom vydania na adresu inzercia@perex.sk
• Neštandard, nadštandard sú predmetom individuálneho nacenenia
• Materiály na vkladanie, vlepovanie, prepáskovanie je nutné dodať do tlačiarne Mediaworks Hungary Zrt., dva pracovné dni pred termínom uverejnenia

Vlepovaná inzercia
Titulná strana denníka pravda - spodná časť novín (max. rozmer 211 x 38 mm)
•  vlepovaná inzercia je predmetom individuálneho nacenenia

Prepáskovanie novín (pásovka)
Maximálna možná výška pásky je 7 cm. Na páske musí byť nanesená lepiaca vrstva s odlepujúcou fóliou.
Maximálna možná šírka pásky cca 242 - 245 mm.
•  prepáskovanie je predmetom individuálneho nacenenia

Zabezpečenie tlače vkladaného letáku
•  tlač je predmetom individuálneho nacenenia
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Cenník riadkovej inzercie
pre celoslovenské vydanie
platný od 1. januára 2021

Zľavy

Pri viacnásobnom 
uverejnení
do 5 uverejnení  5% 
6 – 9 uverejnení 10 %
10 – 14 uverejnení 15 %
15 a viac uverejnení 20 %

Storno poplatky

Pred uverejnením
do 3 pracovných dní 100%
3 – 5 pracovných dní  50%
6 – 9 pracovných dní  30%
10 – 14 pracovných dní  20%

Špeciálne formáty riadkovej inzercie 
s možnosťou uverejnenia iba v sobotu

plocha 3,9 x 2 cm (do 230 znakov, resp. boldom do 170 znakov)
Komerčný 35 € bez DPH/42 € s DPH
Občiansky 7 € bez DPH/8,40 € s DPH

Riadkový inzerát
Komerčný (1 znak) od 0,20 € bez DPH/0,24 € s DPH
Nekomerčný pre občanov (1 znak) od 0,05 € bez DPH/0,06 € s DPH
Rámček 3 € bez DPH/3,60 € s DPH
Foto (spomienka, smútočné oznámenie) 6 € bez DPH/7,20 € s DPH
Inzerát pod značkou + 5 € bez DPH/6 € s DPH

Dopravná spoločnosť prijme z dô-
vodu rozširovania voz. parku do TPP 
vodičov MKD s praxou. VP skupiny 
C, E a doklady potrebné k činnos-
ti vodiča. Spoločnosť ponúka nad-
štandardné platové podmienky. 
Tel. 0900 000 001. 

XR15000

plocha 3,9 x 1 cm (do 95 znakov, resp. boldom do 85 znakov)
Komerčný 15 € bez DPH/18 € s DPH
Občiansky 3 € bez DPH/3,60 € s DPH

Hľadám si prácu – roznesiem letá-
ky vašej fi rmy v Bratislave. Spoľah-
livo. Tel. 0900 000 001. 

XR15000
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