
Formát Rozměry Cena v Kč

Inzerce do 3 po sobě jdoucích 

čísel/cena v Kč za 1 inzerát PR článek - Kč

Ceník ČB inzerce: A4 210 × 297 mm 1 020 900 500

A5 148 × 210 mm 540 480 275

A6 105 × 148 mm 300 270 180

A7 74 × 105 mm 180 170 -

A8 52 × 74 mm 120 110 -

vložení vlastního letáčku - 

max velikost 1xA4 - 500 kopií 600 - -

Formát Rozměry Cena v Kč

Inzerce do 3 po sobě jdoucích 

čísel/cena v Kč za 1 inzerát

PR článek s barevným 

obrázkem - Kč

Ceník barevné A4 210 × 297 mm 1 830 1 620 750

 inzerce: A5 148 × 210 mm 970 860 413

A6 105 × 148 mm 540 480 270

A7 74 × 105 mm 320 300 -

A8 52 × 74 mm 210 200 -

vložení vlastního letáčku - 

max velikost 1xA4 - 500 kopií 1 080 - -

V současnosti má Babický občasník náklad 500 výtisků a vychází 2x ročně. Je roznášen do každého čísla 

popisného v obci Babice. 

Finance získané z prodeje inzerce jsou použity na náklady spojené s tiskem a distribucí občasníku.

Podklady pro inzerci a PR článek je třeba dodat na email mistostarostka@babiceurican.cz 

nejpozději do týdne od vyžádání redakcí.

PR článek je zajímavým marketingovým nástrojem, kterak dostat Vaší firmu, 

web, nebo e-shop do povědomí odborné, či laické veřejnosti.

PR článek je jako příběh.

Psaní PR článku začněte utvořením si konceptu. 

- Co je to za produkt?

Ceník inzerce v Babickém občasníku schválený zastupitelstvem obce 14.3.2016



- Problém jaký má uživatel, pokud propagovaný produkt 

nemá a proč nebyl problém vyřešený?

- Jaké řešení propagovaný produkt nabízí, čemu je prospěšný?

- Co se uživateli změní nákupem produktu?

- Co bude dál?

Díky takovému konceptu PR článku máte pak už jen velmi snadnou práci napsat

PR článek, který má prodejní schopnosti, vtáhne čtenáře a je zajímavý a čtivý.

Na konec článku jsou vloženy údaje o autorovi, kontakty a článek je označen jako komerční inzerce.


