
 

NOVINY KLADSKÉ POMEZÍ

Základní informace, objednávka inzerce a technické parametry

Turistické noviny vydává Kladské pomezí o. p. s. již od roku 2009. Za tuto dobu si noviny našly mnoho stálých 
čtenářů.
Jejich distribuce je cílená – na turisticky významných místech, kde jsou noviny k dispozici zdarma, dostupné tedy 
všem.

DISTRIBUCE:

 informační centra Kladského pomezí, ubytovatelé a další provozovatelé služeb v regionu
 turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, Krkonoše, Český ráj, Hradecko 
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Působnost turistických novin Kladské pomezí je dlouhodobá - noviny jsou vydávané na celou letní sezónu a 
mohou být v distribuci až několik měsíců.

Všechna vydání jsou zároveň v elektronické verzi k volnému stažení na webových stránkách Kladského pomezí, 
vč. minulých vydání:

LETNÍ NOVINY: ZIMNÍ NOVINY:

Náklad novin:  10 000 ks Náklad novin:  5 000 ks
Rozsah stran:      12 stran Rozsah stran:      6 stran
Barevnost: 4/4 CMYK (plnobarevné) Barevnost: 4/4 CMYK 
Formát:              297 x 420 mm Formát:               297 x 420 mm
Termín vydání: květen 2021 Termín vydání: říjen 2021

Vydavatel novin:

KLADSKÉ POMEZÍ, o. p. s.

Karlovo nám. 179, 547 01 Náchod

Tel.: 725 972 033

e-mail: info@kladskepomezi.cz

mailto:info@kladskepomezi.cz
https://www.kladskepomezi.cz/files/file/326/KLADSKEPOMEZI-Noviny_2020-LETO-web.pdf


OBJEDNÁVKA INZERCE

NOVINY KLADSKÉ POMEZÍ 2021

Poskytovatel: 
KLADSKÉ POMEZÍ, o. p. s.

Karlovo nám. 179, 547 01 Náchod

IČ: 259 150 96

Tel. 725 972 033, e-mail: info@kladskepomezi.cz 

Zadavatel inzerce 
(uveďte fakturační adresu a kontaktní údaje):
Název:
Adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:
Tel.     E-mail:

1/ Požadovaná velikost  inzerce  (zaškrtněte):

 ½ strany   (A4)
 ¼ strany   (A5)
 1/8 strany (A6)
 ČLENSKÁ SLEVA
 Cena inzerce dle ceníku:………………………………………………………..

KLADSKÉ POMEZÍ, o.p.s. není plátcem DPH, všechny ceny jsou tedy konečné.

2/ Podklady pro zpracování inzerce (zaškrtněte):

 Dodání finální podoby inzerce v tiskovém PDF 
(Velikost zpracovaného inzerátu musí PŘESNĚ odpovídat rozměru uvedenému v objednávce)

 Dodání podkladů pro zpracování inzerce grafikem novin KLADSKÉ POMEZÍ

Podklady pro zpracování inzerce v letních novinách 2021 je nutné dodat v elektronické podobě, 
dle požadavků uvedených v příloze Technické požadavky na zpracování inzerce.

V ………………………. dne ………... 2021 
             

………………………...........…………… ………………………...........……………
Zadavatel Poskytovatel

mailto:info@kladskepomezi.cz


Technické požadavky 
na podklady pro zpracování inzerce

Noviny Kladské pomezí 2021

Podklady pro zpracování inzerce je nutné dodat jako finální tiskové PDF, v přesných rozměrech dle 
objednaného formátu.

Pro dotazy ohledně grafiky nebo požadavků na zpracování inzerce využijte níže uvedených kontaktů:

Vydavatel novin:
KLADSKÉ POMEZÍ, o.p.s.: 
E-mail: info@kladskepomezi.cz
Tel.: 602 190 198 

              Ukázka rozměrů inzerce
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