
Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc, ČR
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2218

IČ: 25844822      DIČ:  CZ 25844822      Bankovní spojení: KB Olomouc 19–937900227/0100

Veletržní průvodce bude vydán k příležitosti konání stavebního a technického veletrhu Stavotech v Olomouci. Tento největší stavební 
veletrh pro Střední Moravu a přilehlé regiony navštěvují každoročně tisíce stavebníků, zástupců stavebních firem a řemeslníků, projek-
tantů, představitelů obcí a dalších investorů. Souběžně se koná výstava Bazény & Sauny.

Pokud hledáte ideální cílovou skupinu pro Vaši inzerci, je to právě zde. 

Veletržního průvodce obdrží každý návštěvník veletrhu Stavotech zdarma při vstupu. Bude zde obsažen i katalog vystavovatelů. 
Publikaci na kvalitním křídovém papíře si lidé rádi ponechávají jako zdroj cenných kontaktů na stavební a obchodní firmy v regionu.

Inzerci ve Veletržním průvodci mohou využít jak vystavovatelé přihlášení na veletrh Stavotech, tak i firmy, které se výstavy nebudou 
účastnit, přesto mají co nabídnout v oboru stavebnictví, bydlení a také bazénů a saun.

Výhodná nabídka – pokud současně s inzercí ve Veletržním průvodci objednáte i inzerci ve Veletržním zpravodaji – novinách, které 
budou distribuovány v nákladu 62.000 ks do schránek domácností a firem v Olomouci a okolí – obdržíte slevu 20% na každou inzerci. 

k veletrhu STAVOTECH OLOMOUC, Výstaviště Flora, 4. – 6. 4. 2013

pořadatel veletrhu

V ...............................................................................  dne ............................                ............................................................................................... ...........
                                                                                                                                                                                                                              razítko, jméno a podpis objednatele

Kontakt: Ing. Eva Fuglíčková
mobil: 776 711 499, tel.: 588 881 427, fax: 588 881 445
e-mail: fuglickova@omnis.cz, www.omnis.cz

CENÍK INZERCE 

TECHNICKÉ PODMÍNKY: Hotové inzeráty: v PC formátech - Corel 8.0 - 11.0 (*.cdr) - texty převést na křivky; soubory EPS (*.eps) - texty převést na křivky; soubor TIFF (*.tif), 
JPG (*.jpg) - min. 300 DPI; soubor PDF - s ořezovými značkami a texty převést na křivky. Podklady pro výrobu inzerce: Text ve formátu *.rtf, *.doc. Loga: pro výrobu inzerátu 
zasílejte v datech *.cdr, *.ai, *.eps, *.tif, *.jpg v rozlišení min. 300 DPI, jinak loga scanujeme jen z kvalitních předloh vytištěných na laserové tiskárně, ne z předlohy zaslané faxem. 
Při nedodržení těchto podmínek nezaručujeme dostatečnou kvalitu Vaší inzerce. Nejasnosti konzultuje grafické studio, tel.: 588 881 425, grafika@omnis.cz.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena nezahrnuje zpracování inzerátu. Na Vaše vyžádání jsme 
schopni inzerát vyrobit.
V případě, že inzerát dodáte hotový, respektujte technické podmínky.
Hotové inzeráty, zpracované dle níže uvedených technických podmínek, 
zasílejte v elektronické podobě na e-mail: fuglickova@omnis.cz.

Uzávěrka příjmu inzerátů:  20. 3. 2013

Termín vydání:  4. – 6. 4. 2013

KONTAKTNÍ ADRESA:

Inzerent: ............................................................................................................

Ulice: .................................................................................................................

Město: .....................................................................  PSČ: ..............................

IČ: ......................................................... DIČ: ..................................................

Tel./Mobil: ............................................. Kont. osoba: .....................................

E-mail: ...............................................................................................................   

www.  .................................................................................................................

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Firma: ................................................................................................................

Ulice: .................................................................................................................

Město: .....................................................................   PSČ: .............................

IČ: .......................................................   DIČ: ...................................................

Banka, číslo účtu: .............................................................................................

Telefon: ...............................................   Fax: ...................................................

Fakturu požaduji zaslat na: FAKTURAČNÍ ADRESU     KONTAKTNÍ ADRESU 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA INZERCE VE VELETRŽNÍM PRŮVODCI

modul
Rozměr v mm 
(šířka x výška)

Cena v Kč za 
barevnou inzerci

Cena v Kč
za ČB inzerci

Obálka přední str.   135 x 150 15.000,– –

Obálka zadní str.   135 x 200 12.000,– –

A 1 strana   135 x 200  9.600,– 6.000,–

B 3⁄4 strany   135 x 150 7.200,– 4.500,–

C
1⁄2 strany

135 x 98 4.800,– 3.000,–

C1     65 x 200 4.800,– 3.000,–

D 3⁄8 strany     65 x 150 3.600,– 2.250,–

E
1⁄4 strany

135 x 47 2.400,– 1.500,–

E1   65 x 98 2.400,– 1.500,–

F 1⁄8 strany   65 x 47 1.200,– 750,–

OBJEDNÁVKA INZERÁTU

modul: ...................    rozměr (v mm):  š = ................... x  v = ...................     

ČERNOBÍLE       BAREVNĚ        

požadujeme grafické zpracování:     ANO      NE 

Souběžně objednáváme inzerci ve Veletržním zpravodaji 

a uplatňujeme slevu 20% z ceny inzerce.

ANO      NE 


