


Přirážky:

Příplatek za požadované umístění

– na titulní straně  .......................................................................................................................................................................................................................  +250 %

– na poslední straně  .................................................................................................................................................................................................................. +200 %

– na stranách 4 a 5 (TŽ) .......................................................................................................................................................................................................... +300 %

– na ostatních redakčních stranách  ..................................................................................................................................................................................  +50 %

– plošný nebo řádkový podnikatelský inzerát v rámečku, rastru či negativu uvnitř řádkové inzerce  ...................................  +30 %

Orámování řádkové občanské inzerce  .............................................................................................................................................................................  +50 %

Naformátování textu řádkového inzerátu (vycentrování, odřádkování, tučné písmo, verzálky)  ...............................................  +30 %

Barevná reklama mimo titulní a poslední stranu  ............................................................................................................................................ +1500,- Kč

Storno poplatky:

– inzerce na titulní straně 30 a méně dní před zveřejněním  ...................................................................  30 % z ceny inzerce vč. DPH

– inzerce na ostatních stranách v den uzávěrky novin (pondělí)  ..........................................................  30 % z ceny inzerce vč. DPH

– vlep CoverSticker 21 a méně dní před zveřejněním  .................................................................................  90 % z ceny inzerce vč. DPH

Inzerce v eHutníku ceny bez DPH

TOP inzerce (445 x 125 pixelů), umístění na hlavní stránce v pravé části 
obrazovky pod sekcí „Aktuálně“, možnost prokliku na vlastní int. stránky  .....................................................................  1 000,- Kč/týden
Inzerce BASIC A (220 x 220 pixelů) nebo BASIC B (445 x 125 pixelů), 
umístění v pravé dolní části stránky, možnost prokliku na vlastní internetové stránky  .............................................  500,- Kč/týden

KOMERČNÍ ČLÁNEK – každých 30 znaků (i započatých) včetně mezer  ....................................................................................................  15,- Kč

Slevy

za opakování:

4 – 8 týdnů  ......................................................................................................................................................................................................................................... –25 %

9 – 12 týdnů  .....................................................................................................................................................................................................................................  –30 %

13 – 24 týdnů  .................................................................................................................................................................................................................................... –35 %

25 – 52 týdnů  ...................................................................................................................................................................................................................................  –40 %

při souběžné inzerci v týdeníku Třinecký hutník v hodnotě 
minimálně 2000,- Kč (bez slev, přirážek a DPH) sleva v eHutníku  ................................................................................................................. –20 %

za dodání vlastní grafické předlohy  ................................................................................................................................................................................... –15 %

Konečnou cenou inzerce zveřejněné v eHutníku je cena se započtením slev, 
ke které bude připočtena DPH v souladu s platným právním předpisem.

Reklama v závodním rozhlase ceny bez DPH

do 6 strojových řádků textu (l řádek 50 znaků, vč. mezer)  .............................................................................................................. 300,- Kč/1 den

za každý další řádek  ................................................................................................................................................................................................................... 50,- Kč

předtočený slovní a hudební šot  ....................................................................................................................................................... 500,- Kč/30 sec./1 den

předtočený slovní a hudební šot s redakční úpravou  ........................................................................................................... 600,- Kč/30 sec./1 den

pozvánky na společenské akce  ..............................................................................................................................................................................  40,- Kč/l den

Jeden den vysílání zahrnuje tři stabilní relace po směnách.

Na reklamu v závodním rozhlase se vztahují množstevní slevy 
v procentuálně stejné výši jako za inzerci v týdeníku Třinecký hutník.

Ceník je součástí Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 
pro uveřejňování inzerce a reklamy v týdeníku „Třinecký hutník“ a na portálu „eHutnik“.



1 sloupec (49 mm)  
x 72 mm 

936,- Kč + DPH 
(základní cena inzerátu  

bez slev a přirážek)

Možné jsou jakékoliv varianty velikosti inzerátů  
za podmínky dodržení šířky sloupců a výšky  

dělitelné čtyřmi beze zbytku. 

Příklady velikosti inzerátů v milimetrech
(Stránka proporcionálně zmenšena na velikost A4)

1 sloupec = 49 mm

2 sloupce = 103 mm

3 sloupce = 157 mm

4 sloupce = 211 mm

5 sloupců = 265 mm

5 sloupců (265 mm) x 8 mm 520,- Kč + DPH (základní cena inzerátu bez slev a přirážek)

4 sloupce (211 mm) x 72 mm 
3.744,- Kč + DPH 

(základní cena inzerátu bez slev a přirážek)

1 sloupec (49 mm)  
x 100 mm 

1.300,- Kč + DPH 
(základní cena inzerátu  

bez slev a přirážek)

3 sloupce (157 mm) x 104 mm 
4.056,- Kč + DPH 

(základní cena inzerátu bez slev a přirážek)

2 sloupce (103 mm) x 160 mm 
4.160,- Kč + DPH 

(základní cena inzerátu bez slev a přirážek)

2 sloupce (103 mm) x 40 mm 
1.040,- Kč + DPH 

(základní cena inzerátu bez slev a přirážek)

1 sloupec (49 mm)  
x 48 mm 

624,- Kč + DPH 
(základní cena inzerátu  

bez slev a přirážek)

1 sloupec (49 mm)  
x 52 mm 

676,- Kč + DPH 
(základní cena inzerátu  

bez slev a přirážek)

2 sloupce (103 mm) x 52 mm 
1.352,- Kč + DPH 

(základní cena inzerátu bez slev a přirážek)
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