
Časopis Bedeker PRAGUE je nejdéle fungujícím a prověřeným turistickým průvodcem v Praze.
Časopis je určený pro zahraniční návštěvníky naší metropole. Díky jasným a srozumitelným
informacím je časopis velmi užitečným pomocníkem, každého turisty, jenž zavítá do naší
metropole.
Časopis nabízí základní informace o našem hlavním městě, aktuality o kultuře a doporučená místa, 
které ocení každý návštěvník, když se potřebuje dobře najíst, směnit si, půjčit si automobil, zjistit si 
nějaké aktuality o metropoli a okolí nebo se jen orientovat v centru..

Časopis je zaměřen na turisty a to Anglicky a Rusky hovořící, jenž míří,
nacházejí se nebo žijí v Praze.
Průvodce vychází, již desátým rokem a spolupracuje s řadou předních společnosti, jenž se
orientují na turistický ruch v ČR.

Základní údaje:
• Vydání: podzim 2019
• Termín: 10/2019 - 12/2019
• Počet výtisků: 35 000
• Vazba: V1
• Obálka: matná
• Počet stran: 68
• Rozměr: 115 x 167 mm
• Jazyk: AJ a RJ

Distribuce
•Náklad, je distribuováno do stojanů na letišti, v hote-
lech, info centrech, restauracích a to převážně v centru 
Prahy, prostřednictvím sítě Space4u.

Čtenost:
• 262 000 čtenářů
• v období leden až prosinec 
2018

Odkaz na poslední vydání:
Pro prolistování starších čísel klikněte
na požadovanou titulní stranu:

Cílová skupina
• věk: 24-55let
• střední třída a vyšší střední třída s průměrnými a nad-
průměrnými příjmy a životním standardem

Poměr
• 85% zahraničních čtenářů
• 15% ostatní (žijící cizinci na uzemí hl. Prahy, + Češi)

http://1url.cz/otUKE
http://www.pragmoon.cz/admin/upload/archive/Bedeker32018.pdf
https://www.pragmoon.cz/admin/upload/archive/2B19.pdf
https://www.pragmoon.cz/admin/upload/archive/3B19.pdf
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Příplatky:
za konkrétní umístění 15%

Slevy:
sleva při opakované inzerci 10-25%
dle počtu opakování
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH (21%)

Storno poplatky:
30 dní před uzávěrkou 50% ceny
15 dní před uzávěrkou 100% ceny
platí i pro last minute nabídky

Tisková data je nutno dodat v minimální kvalitě 300 DPI, ve formátu PDF.
U rozměrů 2/1, 1/1 a 1/2 na výšku, je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.

uzávěrka inzerce datum vydáníFiestis s.r.o.
Sokolovská 44 - Praha 8
tel.: +420 223 011 218 
www.bedekerprague.eu
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