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Posláním KAM po Česku je podpora rozvoje 
domácího a příhraničního cestovního 
ruchu. Našimi hlavními cílovými skupinami 
jsou studenti, rodiny s dětmi, aktivní 
turisté a senioři. Díky vysokému nákladu 
vydávaných magazínů, jejich periodicitě 
a rozsáhlé distribuční síti doma i v zahraničí 
zaujímáme dlouhodobě přední místo mezi 
vydavatelstvími se zaměřením na cestování 
a kulturu. 

Co nabízíme?
 5 magazínů pro 5 zemí střední Evropy
 7 internetových portálů 
 5 jazykových mutací
  4 turistické magazíny pro čtenáře 

ZDARMA
  medializace reklamních kampaní, ROP 

a projektů ze strukturálních fondů EU
  zveřejnění prezentací domácích regionů 

a příhraničních oblastí ČR 

Mediaplan 2015

Speciál



magazín KAM po Česku  (9. ročník, česky)

Měsíčník KAM po Česku přináší tipy na výlety napříč regiony Čech, 
Moravy a  Slezska, stejně jako v  příhraničních oblastech Německa, 
Rakouska, Slovenska a Polska. 

periodicita:  9x ročně (6x měsíčník, 3x dvouměsíčník)
cílové skupiny:  rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři 
náklad:  20 000 měsíčník, 25 000 dvouměsíčník
distribuce:  –  do celé ČR, prostřednictvím rozsáhlé sítě 

turistických infocenter, památek, hotelů  
a středních škol se zaměřením na cestovní ruch

  –  profesionálům v cestovním ruchu
  –  stovkám předplatitelů
  –  ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz.

www.kampocesku.cz

Slevy a projektové balíčky 2015
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 dalšími magazíny redakce.
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2/3
131 x 256 mm
16 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)
22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
40 000 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 21 %)



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

název Veletržní  
dvojčíslo

Předjarní Památkové Zážitkové Rodinné Prázdninové 
dvojčíslo

Babí Podzimní Adventní  
dvojčíslo

témata   Proč právě k vám 
v roce 2015?

  Pozvánka na váš 
veletržní stánek 
na Holiday World 
Praha a Region 
Tour Brno

  Gastrofestivaly 
a další velké 
festivaly

  Výročí v roce 2015

 Wellness a se
niorské pobyty

  Akvaparky a jiné 
vodní radovánky

  KAM na školní 
výlet 2015

 Městská divadla
 Mobilní a audio 
průvodce

 Mapy a mapové 
novinky

  Čarodějnice 
a filipojakubská 
noc

  KAM za památka
mi technickými, 
církevními, fune
rálními a dalšími

  Zahájení turistic
ké sezony

  Cykloturistika 
a inline brusle

  Rájem rozhled
novým

  Hipoturistika 
a trávení volného 
času v sedle koně

  KAM za zážitkem 
  Adrenalin
  Zahájení turistic
ké sezony

 Muzejní a kostel
ní noc

  Pozvánka na 
dětský den 
1. června

  Jak ušetřit s turis
tickými kartami 

  Tip na výlet po 
vodě

  KAM na výlet 
s dětmi 

  KAM na rodinnou 
dovolenou 

  Zoo, miniparky 
a zábavní parky 
pro děti

  Naučné a zážitko
vé stezky pro děti

  Pohádková 
království

  Městské slavnosti 
2015

  Tip na výlet 
v rámci příhraniční 
spolupráce

  Proč o prázdninách 
právě do našeho 
kraje, města…

  KAM na výlet s do
mácím mazlíčkem

  Prodloužení letní 
turistické sezony

  Vinobraní 
a Svatováclavské 
slavnosti

  Dny evropského 
dědictví (EHD)

  Co jste o prázdni
nách nestihli

  Tip na podzimní 
výlet

  Tip na tajemný 
výlet

  Památky na konci 
sezony

  Výlovy rybníků 
a Svatohavelské 
posvícení

  Po filmových 
stopách 

  Advent, rozsví
cení stromečků, 
vánoční trhy 
a akce

  Zimní dovolené 
v Česku i pří
hraničí

  Svatomartinské 
slavnosti, slámo
vá a ledová vína

 Wellness, lázeň
ství a seniorské 
pobyty

uzávěrka vždy 10. dne předchozího měsíce (případně nejbližší následující pracovní den)

vychází 31. prosince 2014 2. března 2015 1. dubna 2015 30. dubna 2015 1. června 2015 1. července 2015 1. září 2015 1. října 2015 2. listopadu 2015

Témata vydání a termíny uzávěrek 2015

Specifikace podkladů pro tisk
Podklady v elektronické podobě je možné dodat na CD, DVD a ji
ných datových médiích, emailem a pomocí služby letecká pošta, 
úschovna apod. Ilustrace, fota, tabulky, loga (min. rozměr 800 x 
600 pix), bitmapy (obrázky, fotografie), 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.



www.prazskyprehled.cz

magazín
Pražský přehled kulturních pořadů
aneb KAM za kulturou v Praze (63. ročník, česky)

Měsíčník s  nejdelší tradicí přináší nejobsáhlejší informace o kultur
ním životě v hlavním městě Praze a pozvánky na TOP akce v ČR. Cílem 
magazínu je nabídnout svým čtenářům programy pražských divadel, 
koncertů, klubů, kulturních středisek, kin, galerií, muzeí  i zájmových 
klubů pro děti a dospělé a mnohem více.
periodicita:  měsíčník – 12x ročně
cílové skupiny:   lidé se zájmem o kulturu a cestování ve věku od 

0 do 99 let
náklad:  10 000  výtisků 
distribuce:  – První novinová společnost (PNS)
 – Mediaprint & Kapa Pressegrosso
 – servery periodik
předplatné: SEND Předplatné a ADISERVIS (2 000 abonentů)
cena: 30 Kč prodej; 26 Kč předplatné
Všechny otištěné vizuály jsou automaticky, trvale a bezplatně, jako 
bonus, zveřejněny na portálu www.prazskyprehled.cz.

Slevy a projektové balíčky 2015
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 %
* platí pouze pro plošnou prezentaci
Uvedené slevy lze uplatnit také v kombinaci s dalšími magazíny redakce.

termíny vydání v roce 2015
leden 29. prosince 2014

únor 27. ledna 2015

březen 27. února 2015

duben 27. března 2015

květen 27. dubna 2015

červen 27. května 2015

červenec 29. června 2015

srpen 27. července 2015

září 27. srpna 2015

říjen 25. září 2015

listopad 26. října 2015

prosinec 26. listopadu 2015

obálka 2 a 3
1/1

145 x 210 mm 
(+ 3 mm spad)

22 000 Kč

zadní obálka
1/1

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

24 000 Kč

obálky a plochy na pozici
umístění 1/1 A5 bonus rozměr

titulní  
strana 20 000 banner HS* /  

1 měsíc 124 x 124

obálka 2 a 3 22 000 banner HS* /  
1 měsíc 145 x 210

zadní obálka 24 000 banner HS* /  
1 měsíc 145 x 210

vnitřní strana  
č. 1 a č. 3 15 000 banner RU** / 

1 měsíc 145 x 210

uzávěrka vždy 10. dne předchozího měsíce

*banner HS: banner s prolinkem na hlavní stránce 
**banner RU: banner s prolinkem v dané rubrice na 

titulní strana
124 x 124 mm

20 000 Kč



vnitřní strana 
č. 1 a č. 3

1/1
145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

15 000 Kč

Proč se prezentovat v Pražském přehledu kulturních pořadů?
  měsíčník o kultuře v Praze s nejdelší tradicí (63. ročník)
  dostupný na serverech periodik a v mobilních aplikacích
  dále přináší pozvánky na TOP akce krajů, turistických oblastí a měst
  distribuce v pražských trafikách, stanicích metra, obchodních 

centrech, na nádražích, v knihkupectvích a místech se zvýšenou 
koncentrací lidí
  rostoucí prodej i počet předplatitelů, nízká remitenda
  prezentace cenově dostupné i pro neziskové organizace

1/1
vnitřní strana

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

14 000 Kč
dolní podval

120 x 50 mm
5 500 Kč

1/2
120 x 90 mm

7 500 Kč

uvedené ceny jsou bez DPH 21 % 

plošná prezentace

plocha vnitřních ploch cena bonus rozměr

1/1 14 000 Kč banner HS* / 1 měsíc 145 x 210

1/2 7 500 Kč banner HS* / 1 měsíc 120 x 90  
nebo 57 x 182

120 x 50 mm 5 500 Kč banner RU** / 1 měsíc 120 x 50

1/4 4 250 Kč banner RU** / 1 měsíc 57 x 90

1/2
57 x 182 mm

7 500 Kč

1/4
57 x 90 mm

4 250 Kč

řádková prezentace – všechny rubriky

řádková prezentace cena za sloupec za další započatý bonus

text 500 Kč 500 Kč 1x barevné logo

text + 1 foto 900 Kč 500 Kč bez fota 1x barevné logo

*banner HS: banner s prolinkem na hlavní stránce www.prazskyprehled.cz ZDARMA / 1 měsíc / rozměr 165 x 165

**banner RU: banner s prolinkem v dané rubrice na www.prazskyprehled.cz ZDARMA / 1 měsíc / rozměr 165 x 165



magazín Travel EYE
(9. ročník, německy a anglicky)
Magazín Travel EYE podporuje příjezdový cestovní ruch z Německa, 
Rakouska a  dalších zemí západní Evropy. Informuje o  turistických 
atraktivitách našich regionů. Distribuci v příhraničních oblastech ne
nabízí žádné jiné české periodikum věnované incomingu. Část ná
kladu je určena zahraničním návštěvníkům a cizincům žijícím v ČR.

periodicita:   3x ročně (listopad–únor; březen–červen;  
červenec–říjen) 

cílové skupiny:   občané Německa, Rakouska a turisté ze západní 
Evropy   

náklad:  10 000 výtisků
distribuce:  – Česká republika, Německo a Rakousko
  –  ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.travel-eye.eu.

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)
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220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
10 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm
7 000 Kč

1/2
199 x 125,5 mm

5 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

4 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)
10 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
20 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

www.travel-eye.eu



magazín OPEN Czechia
(5. ročník, polsky a slovensky)
Magazín OPEN Czechia podporuje příjezdový cestovní ruch z Polska 
a  Slovenska. Informuje o  turistických atraktivitách našich regionů. 
Distribuci v příhraničních oblastech nenabízí žádné jiné české perio
dikum věnované incomingu. Část nákladu je určena zahraničním ná
vštěvníkům a cizincům žijícím v ČR.

periodicita:   3x ročně (listopad–únor; březen–červen;  
červenec–říjen)   

cílové skupiny:  občané  Polska a Slovenska
náklad:  10 000 výtisků
distribuce:  – Česká republika, Polsko a Slovensko 
  –  ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.openczechia.eu.

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
10 000 Kč

63
 x 

25
6 m

m
 

1/
3 

4 0
00

 Kč
 

2/3
131 x 256 mm
7 000 Kč

1/2
199 x 125,5 mm

5 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

4 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)
10 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
20 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

www.openczechia.eu



magazín KAM na výlet
(5. ročník, česky)
Podrobně mapuje dané téma klientem, jako například turistickou 
oblast, město, památky, sdružení nebo příhraniční oblast sousedí
cích států.

periodicita:  občasník vydávaný „na klíč“ dle přání klienta 
náklad:  15 000 výtisků 
distribuce:   rozsáhlá síť infocenter po celé ČR
   VIP osobnostem cestovního ruchu
  ZDARMA
ceny:  a)  190 000 Kč za grafické zpracování, předtisko

vou přípravu, korektury, tisk a distribuci po ČR
 b)  vydává KAM po Česku (ceny prezentací viz 

platný ceník)
  
Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a  bezplatně, 
jako bonus˝, zveřejněny na turistickém portálu  
www.kamnavylet.info.

Speciál

www.kamnavylet.info 

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
22 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm
16 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)
22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
40 000 Kč

1/2
199 x 125,5 mm
12 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

8 500 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)



Na webových portálech zveřejňujeme placené i neplacené příspěvky z re
gionů České republiky a z příhraničí sousedících států. Nabízíme rozsáhlé da
tabáze tipů na výlety, ročně více jak 7 000 novinek, akcí, koncertů, festivalů, 
knižních recenzí, soutěží, významných výročí, aktualit a ubytování. 
  průměrná návštěvnost 2 500/den 
  průměrná měsíční návštěvnost 75 000 
  ZDARMA většina vydání tištěných periodik
  40 % databází je anglicky, německy, polsky a slovensky

Portály www.kampocesku.cz; www.infokam.cz; 
www.prazskyprehled.cz 

ceník bannerů s prolinkem

web
1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců

hlavní strana  sekce* hlavní strana  sekce* hlavní strana  sekce*
www.kampocesku.cz   5 000 Kč 1 000 Kč 18 000 Kč 4 000 Kč 25 000 Kč 6 000 Kč
www.infokam.cz   5 000 Kč 1 000 Kč 18 000 Kč 4 000 Kč 25 000 Kč  6 000 Kč
www.prazskyprehled.cz   5 000 Kč 1 000 Kč 18 000 Kč 4 000 Kč 25 000 Kč  6 000 Kč
BALÍČEK 3 webů 10 000 Kč 2 000 Kč 36 000 Kč 8 000 Kč 50 000 Kč 12 000 Kč

rozměr banneru: 165 x 165 pixelů * sekce = kraj, aktuální vydání, ubytování, knihy a další

ceník prezentací v sekcích 

web
kalendář akcí*  vizitka s prolinkem  

v sekci ubytování
anotace s prolinkem  

v sekci knihy
1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

www.kampocesku.cz 300 Kč 1 200 Kč 1 920 Kč
cena = cena pobytu za osobu 
a noc v ubytovacím zařízení

500 Kč
www.infokam.cz 300 Kč 1 200 Kč 1 920 Kč 500 Kč
www.prazskyprehled.cz 300 Kč 1 200 Kč 1 920 Kč 500 Kč
BALÍČEK 3 webů 600 Kč 2 400 Kč 3 840 Kč 1 000 Kč

*  Objednejte si přístupový kód a vkládejte data sami bez omezení jejich počtu.  
Omezena je pouze velikost snímků a PDF (fota maximálně 75 kB, PDF 150 kB). 

www.kampocesku.cz
www.infokam.cz
www.prazskyprehled.cz



Turistické listy infoKAM – komplexní a levné řešení propagačních 
materiálů, při zachování vysokého standardu vypovídací hodnoty. 
Získáte nepřeberné množství jejich využití jak v  informačních cen
trech, tak na veletrzích cestovního ruchu či internetu. Materiály bu
dou AUTOMATICKY a ZDARMA zveřejněny pro širokou veřejnost také 
na turistickém portálu www.infokam.cz. 

Základní SET infoKAM
  100 ks oboustranných materiálů formátu A3 (120 g/m2)
  50 ks oboustranných materiálů A4 – přední strana listu A3 (120 g/m2)
  50 ks oboustranných vizitek
  6 samolepek s QR kódem na dveře (350 g/m2) 

(řešení pro návštěvníky mimo otevírací dobu)
  50 ks oboustranných lístkových kalendářů (350 g/m2)
Cena zahrnuje grafické zpracování, předtiskovou přípravu, korektury, 
poštovné a balné.

Základní SET můžete rozšířit o:
 100 ks DL 4/4 
 100 ks skládačka 4/4  (2 lomy) 
 100 ks DL 4/4 + 100 ks skládačka 4/4 (2 lomy) 

Dotisk jednotlivých materiálů beze změny si zajistíte SAMI 
prostřednictvím kalkulačky tisku na www.infokam.cz.  
Změnu v infosetu vám zajistí REDAKCE obratem.

 www.infokam.cz

Turistické infolisty & infoKAM.cz



cena nového setu opakování se změnou* opakování beze změny
základní set 3 900 Kč 3 600 Kč 3 300 Kč
základní set + DL 4/4 4 390 Kč 4 040 Kč 3 690 Kč
základní set + skládačka 4/4 4 720 Kč 4 320 Kč 3 920 Kč
základní set + DL + skládačka 4/4 5 210 Kč 4 760 Kč 4 310 Kč

* do 30 % požadovaných změn

Turistické infolisty & infoKAM.cz



KAM edition 
V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu rozvoje 
domácího a  příhraničního cestovního ruchu. Nabízejí neotřelé po
hledy na naši historii i  současnost, doplněné zajímavostmi a atrak
tivitami regionů ČR. Cílem je přinášet tipy na zážitkovou turistiku, 
především pro rodiny s dětmi, aktivní turisty a seniory. 

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 za zážitkem nejvíc největším (2013)
 Pražský hrad aneb nádvořími do zahrad (2014)
 Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska (2014)
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