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KAM po Česku, občanské sdružení, má za cíl podporu a rozvoj domácího i příhranič-

ního cestovního ruchu. Prostřednictvím svých tištěných médií, internetového serveru 

a ediční řady publikací oslovuje čtenáře z cílových skupin rodiny s dětmi, aktivní turis-

té a senioři. Podporuje společenské i charitativní akce cestovního ruchu, stejně jako 

subjekty, které se významnou měrou podílejí na rozvoji těchto aktivit. 

Proč se prezentovat právě u nás?
, ČTYŘI turistické magazíny vydávané v PĚTI jazycích

, vysoká návštěvnost serveru www.kampocesku.cz (pět jazyků)

, naše magazíny jsou určeny aktivní populaci, rodinám s dětmi a seniorům

, magazíny jsou distribuovány do infocenter po celé ČR zdarma

, distribuce také do příhraničí sousedních zemí ZDARMA 

, kvalitní medializace operačních programů, projektů a kampaní

S námi 
víte KAM 
v roce 2012

Jaro na blatech,

to je něco

Vlčnovská 

jízda králů
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Magazín KAM po Česku (VI. ročník, česky) 
Měsíčník podporující rozvoj domácího cestovního ruchu. Čtenáře seznamuje s turis-
tickými možnostmi a novinkami jednotlivých regionů Čech, Moravy a Slezska. Pod-
poruje také významnou měrou spolupráci a cestovní ruch v příhraničních oblastech 
Německa, Rakouska, Polska a Slovenska.
periodicita: 9x ročně (6x měsíčník, 3x dvouměsíčník)
cílové skupiny: rodiny s dětmi, studenti, aktivní populace, senioři
náklad: 20 000 měsíčník, 25 000 dvouměsíčník
distribuce: v celé České republice ZDARMA
www.kampocesku.cz

KAM za kulturou (rubrika, česky)
Jedná se o rubriku řádkové inzerce magazínu KAM po Česku, která seznamuje čtenáře 
s kulturně-společenským děním v ČR a příhraničí.
cena inzerce: 1 řádek = 90 Kč (třísloupcová sazba)

KAM po Česku – témata v roce 2012
Veletržní dvojčíslo
leden–únor
,  Pět důvodů, proč v roce 2012 právě 

k vám
,  KAM v zimě – lyžování a koupání 
,  Pozvánka na váš stánek na 

veletrzích Regiontour, Holiday 
World a For Bikes

uzávěrka 12. prosince 2011 
distribuce 2. ledna 2012

Předjarní vydání
březen
,  KAM na školní výlet
,  KAM do muzea a na výstavu
,  KAM za zážitkem
uzávěrka 15. února
distribuce 1. března

Památkové vydání
duben
,  KAM za památkami
,  Zahájení lázeňské sezony 
,  KAM na kole
uzávěrka 19. března
distribuce 2. dubna

Zážitkové vydání
květen
,  KAM na zahájení turistické sezony
,  Cykloturistika 
,  Adrenalinová a zážitková centra
uzávěrka 18. dubna
distribuce 3. května

Rodinné vydání
červen
,  KAM s dětmi 
,  KAM za vodou 

,  KAM, když prší 
uzávěrka 17. května
distribuce 1. června

Prázdninové dvojčíslo
červenec–srpen
,  Města a městské slavnosti
,  Rodinná dovolená v Česku
,  KAM do příhraničí
uzávěrka 18. června
distribuce 2. července

Babí vydání
září
,  Prodloužení turistické sezony
,  KAM na vinobraní 
,  Cykloturistika
uzávěrka 20. srpna
distribuce 3. září

Podzimní vydání 
říjen
,  Relaxační a wellness pobyty
,  Výlovy rybníků 
,  Seniorské pobyty
uzávěrka 17. září
distribuce 2. října 

Zimní dvojčíslo
listopad–prosinec
,  Advent, rozsvícení stromečků, 

vánoční trhy, akce
,  Zimní dovolená v Česku i příhraničí
,  Svatomartinské slavnosti
uzávěrka 24. října
distribuce 5. listopadu

Magazín Travel EYE
(VI. ročník, německy a anglicky)
Čtvrtletník podporující rozvoj příjezdové-
ho cestovního ruchu je distribuován v ČR 
a příhraničních oblastech Německa a Ra-
kouska. Informuje čtenáře o atraktivitách 
České republiky, čemuž odpovídá také 
jeho redakční zpracování.
periodicita: 4x ročně 
(jaro, léto, podzim, zima)
cílové skupiny: příjezdový cestovní ruch 
a cizinci trvale žijící v ČR 
náklad: 10 000 výtisků
distribuce: v ČR, Německu a Rakousku 
www.travel-eye.eu

Magazín KAM na výlet
(II. ročník, česky)
Turistický občasník podporující rozvoj 
domácího cestovního ruchu. Zaměřuje se 
detailně například na konkrétní kraj, regi-
on či turistickou oblast. Čtenáře seznamu-
je s turistickými možnostmi dané lokality.
periodicita: občasník (vydáván na klíč)
cílové skupiny: určí zadavatel
náklad: určí zadavatel
distribuce: určí zadavatel

Magazín OPEN Czechia
(III. ročník, polsky a slovensky)
Čtvrtletník podporující rozvoj příjezdové-
ho cestovního ruchu je distribuován v ČR, 
Polsku a na Slovensku. Informuje čtenáře 
o atraktivitách České republiky, čemuž od-
povídá také jeho redakční zpracování.
periodicita: 4x ročně
(jaro, léto, podzim, zima)
cílové skupiny: příjezdový cestovní ruch 
a cizinci trvale žijící v ČR 
náklad: 10 000 výtisků
distribuce: v ČR, Polsku a na Slovensku 
www.openczechia.eu 
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Na našich redakčních webových stránkách jsou zveřejňována všechna perio-
dika redakce v plném znění i jejich tištěná podoba. Jsou zde placené i nepla-
cené příspěvky z regionů České republiky a příhraničí, reakce čtenářů, ankety,
soutěže i jejich výsledky. Návštěvníci zde najdou kalendář kulturně-společen-
ských akcí, zprávy z tiskových konferencí nebo třeba knižní e-shop či doporu-
čené ubytování v ČR a příhraničí. Průměrná měsíční návštěvnost serveru kon-
cem roku 2011 překročila 30 000 unikátních přístupů za měsíc.

ceník
banner (s prolinkem) hlavní stránka serveru: 5 000 Kč / 1 měsíc
banner (s prolinkem) hlavní stránka serveru: 12 000 Kč / 3 měsíce
banner (s prolinkem) hlavní stránka serveru: 23 000 Kč / 6 měsíců
banner (s prolinkem) hlavní stránka serveru: 45 000 Kč / kalendářní rok
banner (s prolinkem) v sekci kraj: 1 000 Kč / 1 měsíc
banner (s prolinkem) v sekci kraj: 6 000 Kč / kalendářní rok
zveřejnění textového příspěvku v sekci kraj: 500 Kč / 1 měsíc

kalendář akcí 
- anotace bez omezení rozsahu textu
- max. 2 fota + logo nebo znak
- akce si vkládáte sami, případně akce vloží redakce (data v excelu)
cena:  190 Kč / 1 měsíc

1 920 Kč / kalendářní rok  
(cena při objednání do 31. 3. 2012: 960 Kč / kalendářní rok)

knižní e-shop 
anotace knihy s prolinkem do vašich stránek
redakce nemá procenta z prodeje
cena za vložení 120 Kč / kalendářní rok

ubytování
foto s prolinkem do vašich stránek
redakce nemá procenta z prodeje
cena za vložení 1 200 Kč / kalendářní rok

Server www.kampocesku.cz

Skládačky za dobrou cenu
Propagační materiály pro vaši 

prezentaci, třeba na veletrzích.

Vybrat si můžete z formátu:

A4 (2x přeložená na 3 části)

A3 (5x přeložená na 6 částí) 

  

ceník A4 ceník A3
2 500 ks 3,40 Kč 4,10 Kč/ ks
5 000 ks 2,40 Kč 3,00 Kč/ ks
7 500 ks 2,00 Kč 2,70 Kč/ ks
10 000 ks 1,90 Kč 2,50 Kč/ ks

, cena zahrnuje předtiskovou přípravu 

a tisk z dodaných podkladů 

 , cena za grafi cký návrh a zpracování 

včetně jazykové korektury je 1500 Kč 

(A4) nebo 3000 Kč (A3)

Pexeso
Oblíbenou hru pro děti i dospělé vám 

grafi cky zpracujeme, vytiskneme a  vši-

jeme do magazínu KAM po Česku. 

, 5 x 5 políček = 25 párů na dvoustraně

, dole na všech 4 stranách máte prostor 

na reklamu a doplňující text

, gramáž 250 g/m2 

, 1 000 ks získáte ZDARMA

, cena 20 000 Kč (zahrnuje grafi cké 

zpracování, tisk a distribuci)

Edice KAM po Česku

V ediční řadě KAM edition 
dosud vyšlo:

,  Kuriozity po Česku aneb jednou 
nohou v nebi (2008)

,  Od gotiky cesta aneb městečka 
a města Čech, Moravy a Slezska 
(2009)

,  KAM na výlet s rodinou a jinou 
zvířenou (2011)

KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenou

Staňte se přítelem
KAM po Česku 
na Facebooku

Medializace projektů a kampaní
Tištěná média, server www.kampocesku.cz a řada KAM vám umožní kvalitní a cí-

lenou medializaci vašich projektů, operačních programů a mediálních kampaní. 

Naší předností je, že cílové skupiny pro vás oslovíme česky, ale také anglicky, 

německy, polsky a slovensky. Navíc každá otištěná prezentace bude automatic-

ky, trvale a bezplatně zveřejněna v příslušných mutacích také na našem serveru 

www.kampocesku.cz.
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Zvýhodněné ceny prezentací
2 prezentace v roce 2012 sleva 10 % z ceníkových cen
3 prezentace v roce 2012 sleva 20 % z ceníkových cen
4 prezentace v roce 2012 sleva 25 % z ceníkových cen

PROJEKTOVÝ BALÍČEK 3+1  3 placené + 1 zdarma
PROJEKTOVÝ BALÍČEK 4+1  4 placené + 1 zdarma + sleva 10 % 
(velikost ploch je libovolně kombinovatelná; zdarma nejmenší placená plocha)

Specifi kace podkladů pro tisk
Podklady v elektronické podobě je možné dodat na CD, DVD a jiných datových médiích, e-mailem a po-

mocí služby letecká pošta, úschovna apod.

Ilustrace, fota, tabulky, loga (min. rozměr 800 x 600 pix), Bitmapy (obrázky, fotografi e), JPEG (maximální 

kvalita – minimální komprese), TIFF, EPS, BMP Logotypy – vektorové, formáty EPS, Ai, CDR do verze 8, 

WMF, barevnost CMYK a písma v křivkách. Nelze použít loga ve formátech DOC, PPT a GIF. V případě pod-

kladů v barevném prostoru RGB nelze zaručit správnou barevnost.

Formáty 1/1 strany A4 – hotové inzerce 

PDF v tiskové kvalitě (buď čistý formát, nebo se spady 3 mm), CMYK, obrazy min. 300 dpi, Ai – texty musí 

být v křivkách, CMYK.

DÁLE NABÍZÍME

,  Vkládání tiskovin do 
magazínů

- na vybraná distribuční místa: 
3 Kč za 1 vklad
- na všechna místa:
2 Kč za 1 vklad

,  Stojany na magazíny
objednat je možné v redakci 
300 Kč včetně poštovného 
a balného

,  Šipka na dveře
samolepicí (modrá či bílá) 
zaslání ZDARMA

Kontakt

KAM po Česku, občanské sdružení

Kubelíkova 30

130 00 Praha 3

tel.: +420 222 944 816-7

fax: +420 226 015 033

mobil: +420 602 223 279

e-mail: redakce@kampocesku.cz

www.kampocesku.cz
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Ceník inzerce
plocha KAM po Česku Travel EYE OPEN Czechia KAM na výlet

zadní obálka (ob 4) 30 000 15 000 15 000 30 000

vnitřní obálky (ob 2, 3) 25 000 12 000 12 000 25 000

1 strana  22 000 10 000 10 000 22 000

2/3 strany 17 000 7 000 7 000 **

1/2 strany 14 000 6 000 6 000 **

1/3 strany 9 000 5 000 5 000 **

1/6 strany 5 000 * * **

uvedené ceny jsou v Kč bez DPH * tyto plochy nejsou v nabídce ** cena je sjednána za celé vydání 
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17 000 Kč
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1/6
63x125,5 mm

5 000 Kč

1/1
220x280 mm

(+ 3 mm spad)

22 000 Kc

1/1
199x256 mm

22 000 Kč


