
KAM po Česku je občanské sdružení – nezisková 
organizace, jejímž posláním je především 
podpora domácího a příhraničního cestovního 
ruchu. Prostřednictvím svých tištěných médií, 
internetového serveru nebo ediční řady publikací 
oslovuje cílové skupiny jako rodiny s dětmi, 
studenty, aktivní populaci a seniory. Podporuje akce 
cestovního ruchu, společenské i charitativní, stejně jako 
subjekty, které se významnou měrou podílejí na rozvoji 
těchto aktivit. 

MEDIAPLÁN

www.kampocesku.cz

portfolia redakce KAM po Česku

2011
ročník V. – měsíčník (9x ročně)

S námi víte KAM i v roce 2011

ročník V. – čtvrtletník

novinka – 2x ročně

Proč se prezentovat právě u nás? 
- umíme správně zaměřit vaše prezentace
- oslovujeme největší cílové skupiny 
- rozsáhlá distribuční síť po celé ČR
- pravidelnost a včasnost vydání magazínů
- server www.kampocesku.cz 
- zasílání magazínů na adresu 
- silné ohlasy čtenářů 
- vydáváme česky, anglicky, německy, 

slovensky, polsky
- medializace projektů evropských i domácích



Posláním magazínu distribuovaného ZDARMA je především 
podpora rozvoje domácího cestovního ruchu. Čtenáře sezna-
muje s turistickými nabídkami a možnostmi jednotlivých re-
gionů Čech, Moravy a Slezska. Navíc v rubrice KAM za rohem 
přináší tipy na výlety v příhraničních oblastech ČR. 

periodicita – měsíčník
© 9x ročně (6x jako měsíčník; 3x jako dvouměsíčník)

cílové skupiny 
© rodiny s dětmi
© studenti
© aktivní populace
© senioři

náklad 
© 15 000 (měsíčník), 25 000 (dvouměsíčník)

distribuce ZDARMA 
© turistická informační centra
© vybrané památky, hotely, knihovny a školy cestovního ruchu

soutěže pro čtenáře
© ověřte si, kdo čte vaši pre-
zentaci
© získejte odpovědi, reakce 
i názory čtenářů
© na každé vydání přichází ko-
lem 2 000 reakcí

www.kampocesku.cz

Je obdobou magazínu KAM po Česku, vychází v němčině 
a angličtině a je distribuován také ZDARMA. Podporuje roz-
voj příjezdového cestovního ruchu a příhraniční spolupráci. 
Informuje čtenáře o atraktivitách ČR, čemuž odpovídá také 
jeho redakční zpracování a distribuce.   

periodicita
© 4x ročně (jaro, léto, podzim, zima) 

cílové skupiny 
© příjezdový cestovní ruch
© příhraniční spolupráce regionů ČR
© cizinci dlouhodobě žijící na našem území

náklad 
© 10 000 výtisků 

distribuce ZDARMA 
© V ČR v turistických informač-
ních centrech v místech se zvý-
šenou koncentrací zahraničních 
turistů
© Dolní a Horní Rakousko, Bavor-
sko, Českosaské Švýcarsko

www.travel-eye.eu

Je obdobou magazínu Travel EYE, vychází ve slovenštině 
i polštině a je distribuován také ZDARMA. Podporuje rozvoj 
příjezdového cestovního ruchu z oblastí Slovenska a Polska 
prostřednictvím cílených informací zaměřených na největší 
atraktivity regionů ČR. Tomu odpovídá i jeho redakční zpra-
cování a distribuce.   

periodicita
© 2x ročně (zimní vydání, letní vydání) 

cílové skupiny 
© příjezdový cestovní ruch
© příhraniční spolupráce regionů ČR
© cizinci dlouhodobě žijící na našem území

náklad 
© 10 000 výtisků 

distribuce ZDARMA 
© V ČR v turistických informač-
ních centrech v místech se zvý-
šenou koncentrací zahraničních 
turistů
© Slovensko, Polsko – Klodzko 
a Kladské pomezí

www.openczechia.eu

Magazín KAM po Česku (ročník V.)

Magazín Travel EYE (ročník V.)

Bulletin OPEN Czechia (novinka)

Rubrika KAM za kulturou
Rubrika magazínu KAM po Česku seznamuje čtenáře s kul-
turně-společenským děním v ČR. Najdete v ní pozvánky kra-
jů, měst, obcí, divadel, muzeí, galerií, památkových objektů 
i různých sdružení.

Cena inzerce
1 řádek  –  třísloupcová sazba - 90 Kč

Možnost vkládání tiskovin
Nabízíme vkládání do všech periodik redakce.

- distribuce do vámi vybraných krajů 4 Kč / vklad
- plošná distribuce po celé ČR 3 Kč / vklad
- nad 100 g hmotnosti vkládky cena dle dohody

- městský a dřevěný mobiliář
- městské informační systémy  
- vybavení a značení cyklotras a cyklostezek
- vybavení a značení tras a stezek
- dopravní značení momentální i trvalé

Zajistíme vám kompletní řešení včetně kalkulace
(za stejné ceny jako od výrobce).

Nabízíme vám... NEPŘEHLÉDNĚTE



Jsou zde zveřejňována všechna periodika redakce v plném 
znění, aktuální příspěvky z jednotlivých regionů ČR, reakce 
čtenářů, ankety, nabídky, výsledky soutěží a kalendář kul-
turně-společenských akcí. Průměrná měsíční návštěvnost je 
25 000 unikátních přístupů.

Ceník prezentací 
Banner (+ prolink) úvodní strana 5 000 Kč / měsíc
Banner (+ prolink) úvodní strana 12 000 Kč / 3 měsíce
Banner (+ prolink) úvodní strana 18 000 Kč / 6 měsíců
Banner (+ prolink) úvodní strana 24 000 Kč / rok
Banner (+ prolink) v sekci kraj 6 000 Kč / rok
Příspěvek (+ prolink) v sekci kraj 500 Kč / měsíc
Příspěvky do kalendáře kulturně-společenských akcí
960 Kč / rok

Server www.kampocesku.cz

Stojany na KAM, EYE a OPEN
Objednat si je můžete na adrese redakce za cenu 300 Kč 
(cena je již včetně poštovného a balného).

Označení distribučního místa
Samolepku na dveře (modrou nebo bílou) si můžete objednat 
na adrese redakce. Zaslána vám bude obratem a ZDARMA.

Podklady v elektronické podobě je možné dodat na CD, DVD a ji-
ných datových médiích, e-mailem, pomocí služby letecká pošta, 
úschovna apod.

Ilustrace, foto, kresby, loga (min. rozměr 800 x 600 pix): 
Bitmapy (obrázky, fotografie) 
– formáty JPEG (maximální kvalita – minimální komprese) 
– TIFF
– EPS
– BMP Logotypy – vektorové, formáty EPS, AI, CDR do verze 8, WMF, 

Edice KAM po Česku

V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu 
rozvoje domácího cestovního ruchu. Nabízí neotřelé pohledy 
na naši historii i současnost, doplněné zajímavostmi a atrakti-
vitami regionů ČR. 

Dosud vyšlo 
Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi (2008)
Od gotiky cesta aneb městečka a města Čech, Moravy a Slez-
ska (2009)

barevnost CMYK, písma v křivkách. Nelze použít loga ve formátech 
Doc, PPT, GIF. V případě podkladů v barevném prostoru RGB nelze 
zaručit správnou barevnost.

Formáty 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

Medializace projektů 
Šíře nabídky periodik naší redakce vám umožní kvalitní a dobře zaměřenou medializaci všech projektů a operačních programů u hlavních 
cílových skupin. Výhodou je, že tyto skupiny oslovujeme nejenom česky, ale také anglicky, německy, polsky a slovensky. Navíc každá otištěná 
prezentace je automaticky, trvale a bezplatně zveřejněna v příslušných mutacích na našem serveru www.kampocesku.cz.  

Specifikace podkladů pro tisk

ZDARMA
300 Kč



Leden–únor „Veletržní dvojčíslo“
• Prezentace určená především návštěvníkům veletrhů cestov-

ního ruchu (v Brně, Bratislavě, Praze, Hradci Králové a Ostravě)
• KAM po Česku v roce 2011 (novinky, velké akce, výročí)
• KAM za zimou 

uzávěrka 14. prosince, distribuce 30. prosince 2010

Březen „Předjarní vydání“ 
• KAM na školní výlet (duben–červen)
• KAM za expozicí (muzea, galerie, výstavy, expozice)     
• Rodinná a soukromá muzea (KAM za zážitkem)

uzávěrka 11. února, distribuce 28. února

Duben „Památkové vydání“
• KAM za památkami
• KAM do podzemí (štoly, sklepení, jeskyně)
• Zahájení lázeňské sezony (lázně, wellness)

uzávěrka 15. března, distribuce 31. března

Květen „Adrenalinové vydání“
• Adrenalinová a zážitková centra
• Cykloturistika (cyklostezky, mapy, navigace)
• Zahájení turistické sezony (chystané akce)

uzávěrka 12. dubna, distribuce 28. dubna

Červen „Rodinné vydání“
• KAM s dětmi (nabídka rodinných dovolených)
• KAM za vodou (aquaparky, bazény, koupaliště)
• Rozhledny a vyhlídky (tip na výlet)

uzávěrka 14. května, distribuce 31. května

Červenec–srpen „Prázdninové dvojčíslo“
• Prohlídky měst (průvodci tištění, audio i živí)
• Městské slavnosti (pozvánka na výlet)
• Rodinná dovolená

uzávěrka 14. června, distribuce 30. června

Září „Babí vydání“
• Prodloužení turistické sezony 
• Vinobraní 
• KAM za zvířátky

uzávěrka 12. srpna, distribuce 31. srpna

Říjen „Podzimní vydání“
• Lázeňství (relaxační a wellness pobyty)  
• Města romantická i tajemná 
• Výlovy rybníků a lovy beze zbraní

uzávěrka 13. září, distribuce 29. září

Listopad–prosinec „Zimní dvojčíslo“
• Advent (rozsvěcování vánočních stromů v našich městech)
• Tradiční český výrobek jako vánoční dárek
• Zimní dovolená (lyžování, Silvestr) 

uzávěrka 12. října, distribuce 31. října

Témata magazínu KAM po Česku v roce 2011

2/3
131 x 256 mm

17 000 Kč

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)

22 000 Kč

1/2
220 x 137,5 mm
(+ 3 mm spad)

14 000 Kč

1/2

199 x 125,5 mm
14 000 Kč

1/3
63 x 256 mm

9 000 Kč

131 x 125,5 mm
9 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

22 000 Kč

1/6
63 x 125,5 mm

5 000 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez 20 % DPH.

KAM po Česku, o. s.
Kubelíkova 30, 130 00  Praha  3

tel.: + 420222 944 816-7
fax: +420 226 015 033

e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz

Ceník plošné inzerce 

plocha KAM po Česku Travel EYE OPEN Czechia 

zadní obálka 30 000 15 000 15 000

vnitřní obálka 25 000 12 000 12 000

1 strana A4 22 000 10 000 10 000

2/3 strany A4 17 000 7 000 7 000

1/2 strany A4 14 000 5 500 5 500

1/3 strany A4 9 000 4 000 4 000

1/6 strany A4 5 000 2 000 2 000

Zvýhodněné ceny prezentací 
2 objednané prezentace na kalendářní rok – sleva 10 % z ceníkových cen
3 objednané prezentace na kalendářní rok – sleva 20 % z ceníkových cen

Projektové balíčky
PROJEKTOVÝ BALÍČEK 3+1:  3 prezentace placené + 1 prezentace zdarma + sleva 10 % z celkové ceny balíčku
PROJEKTOVÝ BALÍČEK 4+1:  4 prezentace placené + 1 prezentace zdarma + sleva 20 % z celkové ceny balíčku
(velikost ploch lze libovolně kombinovat; velikost plochy zdarma je stejná jako nejmenší placená plocha) 

staňte se přítelem KAM po Česku na Facebooku


