
Mediaplan 2013
KAM po Česku je občanské sdružení, 

jehož cílem je podpora rozvoje 

domácího a příhraničního cestovního 

ruchu. Veškeré výnosy z tištěných 

periodik, ediční řady publikací, 

provozu turistického portálu a dalších 

projektů jsou podle zákona věnovány 

na plnění cíle tohoto občanského 

sdružení. Díky tomu se dostává 

k našim čtenářům nejméně 15 titulů 

ročně – ZDARMA. Hlavními partnery 

pro distribuci našich magazínů jsou 

turistická informační centra. Jejich 

počet meziročně stoupá, partnerství 

není podmíněno žádnou inzercí. 
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n novinka infoKAM.cz – moderní prezentace informačních center

KAM po Česku? 
Dobrá volba!

www.kampocesku.cz



magazín KAM po Česku  (VII. ročník, česky)

Měsíčník o  výletních cílech doma i  v  příhraničí seznamuje čtenáře 

s  turistickými možnostmi a  novinkami jednotlivých regionů Čech, 

Moravy a Slezska. Aktuality, tipy na výlety, kulturní akce a výročí, re-

portáže, čtenářské soutěže nebo pravidelná rubrika KAM za rohem 

s turistickými zajímavostmi příhraničních oblastí Německa, Rakous-

ka, Polska a Slovenska.

periodicita: 9x ročně (6x měsíčník, 3x dvouměsíčník)

cílové skupiny: rodiny s dětmi, mladé dvojice, turisté v produktiv-

ním věku, senioři 

náklad: 20 000 měsíčník, 25 000 dvouměsíčník

distribuce:  –  prostřednictvím rozsáhlé sítě turistických infocenter 

do celé ČR 

  –  VIP osobnostem v oboru (státní správa, samospráva, 

profesní organizace)

  –  ZDARMA

www.kampocesku.czwww.kampocesku.cz

Slevy a bonusy na projekty 2013
2 prezentace sleva 10 %

3 prezentace sleva 20 %

4 prezentace BALÍČEK 3 + 1 (3 placené a 1 zdarma)* celková sleva 25 %

5 prezentací BALÍČEK 4 + 1 (4 placené a 1 zdarma + bonus 10 %) celková sleva 30 %

Uvedené slevy lze uplatnit také v kombinaci s titulem KAM na výlet. 
* Balíček 3 + 1 uplatníte i v kombinaci titulů Travel EYE a OPEN Czechia.

*  při dodání zpracované grafi ky pro tisk na uvedený rozměr 

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, 
trvale a bezplatně, jako bonus, zveřejněny na 
turistickém portálu www.kampocesku.cz. 
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2/3
131 x 256 mm

16 000 Kč
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199 x 256 mm

22 000 Kč

1/2
199 x 125,5 mm

12 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

8 500 Kč

1/6*

63 x 125,5

5 000 Kč 

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH)



vydání leden–únor* březen duben květen červen červenec–srpen září říjen listopad–prosinec 

název 

vydání

Veletržní dvojčíslo Předjarní 

vydání

Památkové 

vydání

Zážitkové 

vydání

Rodinné 

vydání

Prázdninové dvojčíslo Babí vydání Podzimní 

vydání

Adventní dvojčíslo

naše tipy Pět důvodů, proč v roce 2013 

právě k  vám

Loučení se 

zimou

KAM za 

památkami

KAM za 

zážitkem

KAM s dětmi Města a městské slavnosti Prodloužení 

letní turistické 

sezony

Wellness, 

lázeňství 

a seniorské 

pobyty

Advent, rozsvícení stromečků, 

vánoční trhy a akce

Pozvánka na váš veletržní 

stánek v Praze a Brně 

Velikonoce 

(1. 4. 2013)

KAM do 

muzea, 

na výstavu

Zahájení 

turistické 

sezony

Pozvánky pro 

rodiny s dětmi

Rodinná dovolená u vás Vinařství, 

Svatováclav-

ské slavnosti

Výlovy 

rybníků a Sva-

tohavelské 

posvícení

Zimní dovolená v Česku 

i příhraničí

KAM v zimě – lyžování nebo 

koupání?

KAM na školní 

výlet 2013

Wellness 

a vodní hrátky 

Cykloturistika KAM, když 

prší

KAM do příhraničí Muzea, gale-

rie, památky

Prohlídkové 

okruhy měst

Svatomartinské slavnosti

uzávěrka 11. prosince 2012 15. února 18. března 17. dubna 17. května 14. června 16. srpna 16. září 17. října

vychází 3. ledna 2013 4. března 3. dubna 2. května 3. června 2. července 3. září 1. října  

Témata vydání a termíny uzávěrek 2013

Specifi kace podkladů pro tisk

*  rozšířená distribuce čísla na veletrzích GO/Regiontour v Brně, Holiday World a For Bikes v Praze

Podklady v elektronické podobě je možné dodat na CD, DVD a  ji-

ných datových médiích, e-mailem a pomocí 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 pří-

padě podkladů v  barevném prostoru RGB nelze zaručit správnou 

barevnost.

Formáty 1/1 strany A4 – hotové vizuály = PDF v  tiskové kvalitě 

(buď čistý formát, nebo se spady 3 mm), CMYK, obrazy min. 

300 dpi, Ai – texty musí být v křivkách, CMYK.

-

 

ě 

 

Podzim jako víno s přívlastkem

Muzea, galerie, památky…
Víkend se svatým Václavem

www.kampocesku.cz  KAM na výlet  KAM pro děti  KAM do muzea

KAM ZDARMA
po Česku

Turistický magazín

ročník VI., zaří 2012

KAM12_zari_obalka.indd   I

KAM12_zari_obalka.indd   I

28.8.2012   21:31:02



magazín Travel EYE
(VII. ročník, německy a anglicky)
Magazín Travel EYE podporuje příjezdový cestovní ruch, přede-

vším z  Německa a  Rakouska. Informuje čtenáře o  nejrůznějších 

turistických atraktivitách České republiky, čemuž odpovídá také 

jeho redakční zpracování. Travel EYE je distribuován v  příhranič-

ních oblastech příslušných spolkových zemí, což nenabízí žádné 

jiné české periodikum věnované incomingu. Část nákladu, šířená 

do tuzemských infocenter, oslovuje širší spektrum zahraničních 

návštěvníků ČR a cizinců žijících u nás.

periodicita: 2x ročně (zima/jaro a léto/podzim)

cílové skupiny: občané Německa a Rakouska, zahraniční turisté 

a cizinci žijící v ČR 

náklad: 10 000 výtisků

distribuce:  –  Německo, Rakousko, Londýn a Česká republika

  –  ZDARMA

www.travel-eye.euwww.travel-eye.eu

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH)

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, 
trvale a bezplatně, jako bonus, zveřejněny na 
www.travel-eye.eu. 
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220 x 280 mm

(+ 3 mm spad)
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2/3
131 x 256 mm

7 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

10 000 Kč

1/2
199 x 125,5 mm

5 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

4 000 Kč

Slevy při opakování 
viz magazín 
KAM po Česku.

EYE

www.kampocesku.cz

The Czech summer  is worth it!

Der tschechische  Sommer lohnt sich!

 Year/Jahrgang 5, July/Juli - September 2011



magazín OPEN Czechia
(III. ročník, polsky a slovensky)
Magazín OPEN Czechia podporuje příjezdový cestovní ruch z Polska 

a Slovenska. Informuje čtenáře o nejrůznějších turistických atraktivi-

tách České republiky, čemuž odpovídá také jeho redakční zpracová-

ní. OPEN Czechia je distribuován v příhraničních oblastech (vojvod-

stvích a  samosprávných krajích) obou cílových zemí, což nenabízí 

žádné jiné české periodikum věnované incomingu. Část nákladu, ší-

řená do tuzemských infocenter, oslovuje širší spektrum zahraničních 

návštěvníků ČR a cizinců žijících u nás.

periodicita: 2x ročně (zima/jaro a léto/podzim)

cílové skupiny: občané Polska a Slovenska, zahraniční turisté a ci-

zinci žijící v ČR 

náklad: 10 000 výtisků

distribuce:  –  Polsko, Slovensko a Česká republika

  –  ZDARMA

www.openczechia.euwww.openczechia.eu

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH)

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, 
trvale a bezplatně, jako bonus, zveřejněny na 
www.openczechia.eu. 
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220 x 280 mm

(+ 3 mm spad)
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2/3
131 x 256 mm

7 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

10 000 Kč

1/2
199 x 125,5 mm

5 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

4 000 Kč

Slevy při opakování 
viz magazín 
KAM po Česku.

 ročník 3 / rocznik 3, lipiec/júl – wrzesień/september 2012

www.openczechia.eu

       ZDARMA

    GRATIS

Turistický magazín / Magazyn turystyczny

Lato to lato...

Leto, je leto...

ročník 3 / rocznik 3 lipiec/júl wrzesień/septemb 2012

uristic ý magaz / Mag zyn turystyczny



Turistický portál www.kampocesku.cz

Na našich webových stránkách jsou zveřejňovány placené i neplace-

né příspěvky z regionů České republiky a příhraničí, aktuality, tipy na 

výlety, reakce čtenářů, ankety, soutěže i jejich výsledky. Návštěvníci 

zde najdou kalendář akcí, informace z press-tripů a tiskových konfe-

rencí, knižní e-shop (regionální publikace), nabídku ubytování v ČR 

i příhraničí. Jsou tu trvale ZDARMA dostupná všechna vydání našich 

periodik, v plném znění jejich tištěné podoby. Průměrná měsíční 

 návštěvnost portálu je 50 000 unikátních přístupů.

Ceník prezentací na www.kampocesku.cz

banner s prolinkem
HLAVNÍ STRÁNKA  
 5 000 Kč za 1 měsíc
12 000 Kč za 3 měsíce
18 000 Kč za 6 měsíců 
27 000 Kč za 1 kalendářní rok

banner s prolinkem
SEKCE KRAJ 
1 000 Kč za 1 měsíc
2 500 Kč za 3 měsíce
4 000 Kč za 6 měsíců 
6 000 Kč za 1 kalendářní rok

*  dodaný banner, na rozměr 165 x 165 bodů, musí obsahovat fl ash-prolink

Kalendář akcí
pozvánka na vaše akce – kultura, sport, zábava, poznání a další 

CENÍK
1 920 Kč za kalendářní rok vkládá KAM data dodaná v tabulce excelu
  960 Kč za kalendářní rok * vkládá klient, kdykoliv a bez omezení  
  160 Kč za kalendářní měsíc vkládá KAM
  120 Kč za vložení 1 akce vkládá KAM
(* při uzavření objednávky do 28. 2. 2013)

 název akce
 datum a místo konání
 text: cca. 1000 znaků včetně mezer
 foto: 2x + plakát nebo logo
 www odkaz: prolink do vašich stránek pro více informací

Ubytování
nabídka – vizitka – ubytovacího zařízení obsahuje:

 foto a logo ubytovatele
 anotaci – text do 500 znaků včetně mezer
 prolink na stránky ubytovatele
 zatřídění podle krajů, regionů a cen ubytování
CENÍK 
hotelové řetězce 800 Kč 
hotely, motely, penziony cena ubytování pro 1 osobu za noc
kempy, ubytovny, priváty 300 Kč
 uvedené ceny jsou na kalendářní rok bez DPH
 pro neplátce DPH jsou uvedené ceny konečné
 redakce nemá žádná procenta z prodeje

Nabídka regionálních publikací  
upoutávka – anotace – na vaše publikace obsahuje:

 titulní stranu publikace (foto)
 anotaci – 200 znaků včetně mezer
 cenu publikace
 objednávka přijde na váš e-mail k vyřízení

 redakce nemá žádná procenta z prodeje

CENA za zveřejnění 250 Kč za kalendářní rok



magazín KAM na výlet speciál
(III. ročník, česky)
Tematický občasník o turistických cílech, službách cestovního ruchu 

a tipech na výlety. Zaměřuje se detailně například na konkrétní kraj, 

region či turistickou oblast anebo na určitý druh volnočasových akti-

vit (památky, turistika, zážitky apod.). Zaměření konkrétního vydání 

KAM na výlet řeší redakce na základě požadavků objednavatele.

periodicita: občasník (vydáván „na klíč“)

náklad: určí objednavatel

distribuce a cílové skupiny: určí objednavatel

ceny prezentací: viz ceník KAM po Česku

Edice KAM po Česku
V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu rozvoje 

domácího a příhraničního cestovního ruchu. Nabízí neotřelé pohle-

dy na naši historii i současnost, doplněné zajímavostmi a atraktivi-

tami regionů ČR. Cílem jsou tipy na zážitkovou turistiku našich čtyř 

hlavních cílových skupin: rodiny s dětmi, mladé dvojice, turisté v pro-

duktivním věku, senioři.

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)
Připravujeme:
KAM za zážitkem nejvíc největším (květen 2013)
 formát: A5 na šířku 
 rozsah: 128 plnobarevných stran
 náklad: 8 000 výtisků
  prodejní cena: 99 Kč
  CENA za stránku + 50 ks ZDARMA  4 950 Kč
  poznámka:  investice vynaložená 

na prezentaci má 100% návratnost 
v publikacích, které dostanete

SpeciálSpeciál

Pohádkové Česko se skřítkem Cimbuříkem

Nahlédněte do duše našich památek

ročník V., vydání duben 2011

Turistický magazín ročník I., vydání červen 2011

po
památkách

ZDARMA

www.kampocesku.cz 

K







mámátkááccchhhhhhmátká

ZDADARARARRRMMMMAMAMAAA

Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré.
Jan Werich

ročník V., vydání duben 2011

Turistický magazín 
ročník II., květen 2012

 SpeciálSpeciál
Památky 2012

ZDARMA

www.kampocesku.cz 

KAM na výlet s rodinoua jinou zvířenou

950 Kč



Máte zájem o komplexní informační materiály? Turistické listy nabí-

zejí levné řešení  poskytování informací při zachování vysokého stan-

dardu jejich využití v informačních centrech, na veletrzích cestovní-

ho ruchu nebo na internetu. Tato volba vám nabídne nepřeberné 

množství využití v oblasti tištěných materiálů, reklamy a internetu. 

Nedílnou součástí je také využití moderní technologie QR Code, kde 

po jeho naskenování do mobilního telefonu získá čtenář, návštěvník 

či turista důležité informace  obsažené v „Turistickém listě“.

NOVINKA! Turistické listy – infoKAM.cz

infoKAM.czinfoKAM.cz
Turistické listy – infoKAM.cz – obsahují: 
1)  200 ks oboustranně tištěných materiálů 

ve formátu A3 
přední strana   vše o městě a jeho okolí 
  vybíráte 7 rubrik ze 14 témat
  kalendář TOP akcí
  kontakt na informační centrum
zadní strana  mapa centra města 
  prohlídkový okruh s legendou
  partneři a sponzoři 
2) 50 ks oboustranně tištěných materiálů ve formátu A4 
  jedná se o informace z přední strany materiálu A3
3) 200 ks vizitek informačního centra
4)  2 samolepky s QR kódem  na dveře informačního centra

(řešení pro návštěvníky mimo otevírací dobu IC)
5) 200 ks lístkových kalendářů města
 cena zahrnuje grafi cké zpracování, předtiskovou přípravu, korektury, poštovné a balné  
 informace z Turistických listů budou také zveřejněny na adrese www.infoKAM.cz  

CENA      
nová sada Turistických listů* 3 800 Kč
opakování (dotisk) se změnou 3 300 Kč
opakování (dotisk) beze změny 2 800 Kč
*  cena platí při dodání standardních podkladů, 

jinak 25% navíc k uvedené ceně za zpracování 
a úpravu dat

nonovv
opa
opopppppa
*********************** cencecennecenecencenecenecencencencecenenncenencennc nccenenncenccennncenc nnnncennn

jinjinjinjinjininnnjinjijjininjinjinjinjinjinjinjinnjinjinnjinjinnjinnnnnjinnj nnnnnnnninnnnnnnnnjininnnnnnnnnninnnjinnnnj nnnnnnnnjjjjjjj
a úa úaa úa úa úaa úa ú úúaa úa úa úa úa úúúaa úaa úa úa ú úa úa úaaa úa úúúúa úúa úaaaaa úúaaaa úúaa úúa úaaa úa úúaaa úaaa úúa aaa úúúúaaaaa úúúúa úaaaa a úúaaa úaa úaaa úúaaaaaaa úúúa úaaa úúúaaa úúúaaaa úúaaaa úúa ú

ny 2 808888888888 0 0 Kččččč
adů, ůů,ůů,ůů,ů,ůůů,ůů,ů,ů,ů,ů,ů,ůůůůůůů,ůůůůůůůůůůůůůůůůů
ováváváváváááááávááááávávááááááááváááávááávvvvááávááááváváááááááááááááááávvávááávááávváávváv ní í ní nníní íní nííííííííínííííííí íí

KAM po Česku, občanské sdružení, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3

registrováno u MV ČR pod číslem VS/1-1/73867/08-R

IČ: 26576252; DIČ: CZ26576252

bankovní spojení: 

Raiff eisenbank, pobočka Praha 3

číslo účtu: 3870726001/5500

datová schránka: f4yvgd7

tel.: +420 222 944 816-7

fax: +420 226 015 033

mobil: +420 602 223 279

e-mail: redakce@kampocesku.cz

www.facebook.com/kampocesku

www.openczechia.eu

www.travel-eye.eu

www.infoKAM.cz

www.kampocesku.cz


