
AKCIA pri objednávke 
Košice + Bratislava 

ZĽAVA 15%  
pri objednávke  

inzercie v oboch  
tituloch

(Košice Airport Magazine  
a Bratislava Airport 

Magazine)

Cenník je platný od 26. 8. 2019. Ceny sú uvedené bez DPH.

LEMUR, s.r.o., Narcisová 4, 040 11 Košice, IČO: 46 332 227, IČ DPH: SK2023339835 
lemur@lemur.sk, 0903 675 627, www.lemur.sk
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210 x 297 mm (š x v)
900 €

102,5 x 297 mm (š x v)
520 €

210 x 146 mm (š x v)
520 €

67,5 x 297 mm (š x v)
360 €

210 x 96,5 mm (š x v)
360 €

102,5 x 146 mm (š x v)
280 €

210 x 71,5 mm (š x v)
280 €

Exluzívna spolupráca (V prípade exkluzívnej spolupráce nebude v časopise zverejnená 
prezentácia žiadnej spoločnosti s rovnakou definovanou oblasťou pôsobenia. Exkluzívna 
spolupráca nie je možná pre stravovacie a ubytovacie zariadenia (napr. reštaurácie, ka
viarne, hotely a pod.). + 50% k základnej cene; minimálny obsadený priestor: 2/1 strany

Prezentácia na zadnej strane obálky (Je možné obsadiť len celú stranu.): 1 350 €

Prezentácia na vnútorných stranách obálky (Je možné obsadiť len celú stranu.): 1 125 € 

Ako bonus pre našich partnerov poskytujeme zadarmo grafické spracovanie inzercie,  
textové spracovanie článku, preklad z/do anglického jazyka a jazykové korektúry.

Prijímanie objednávok do magazínov Košice Airport Magazine a Bratislava Airport 
Magazine leto / jeseň 2020 prebieha do 31. 3. 2020. Časopisy vyjdú v máji 2020  
a budú distribuované do októbra 2020 vrátane alebo do vyčerpania zásob.

VYDAVATEĽ:

Parametre inzercie: PDF, CMYK, 300 dpi, spadavka, orezové značky + 5mm

DVA RÔZNE 
MAGAZÍNY,

JEDEN TERMÍN 
VYDANIA

Termín vydania  
oboch magazínov:  

máj 2020

Náklad magazínov:  
Košice: 10 000 ks

Bratislava: 10 000 ks

CENNÍK INZERCIE LETO / JESEŇ 2020


