Bulletin slovenskej advokácie
CENNÍK INZERCIE platný od 1. januára 2022
Charakteristika
Bulletin slovenskej advokácie je odborný recenzovaný časopis pre právnu
vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.
V tlačenej podobe je distribuovaný do všetkých advokátskych kancelárií na
Slovensku, poslancom NR SR, na súdy a ďalšie inštitúcie.
V elektronickej podobe je zasielaný advokátom s pozastavenou činnosťou,
ako aj budúcim advokátom – advokátskym koncipientom.
Mesačný náklad je 5 000 ks, spolu s elektronickou podobou zasahuje takmer 8 000 osôb. Z marketingového hľadiska je Bulletin slovenskej advokácie
najväčším právnickým médiom s dobre definovanou cieľovou skupinou.

Osmina strany
83 x 58 mm (š x v)
čb 50 eur
cmyk 100 eur

Štvrtina strany
– kvadrant
83 x 123 mm
(š x v)
čb 100 eur
cmyk 200 eur

Špecifikácia
Periodicita: mesačník (8 čísel + 2 dvojčísla)
Náklad: mesačne 5 000 ks výtlačkov + 3 000 ks zasielaných elektronicky
Formát: A4 (210 × 297 mm)
Rozsah: 64 – 96 strán + obálka

Štvrtina strany – vodorovný pás
174 x 58 mm (š x v)
čb 100 eur
cmyk 200 eur

Ceny inzercie
Vnútorné strany
– viď obrazové schémy
2./3. strana obálky – 1 000 eur
rozmery: 210 × 297 mm
(+ 3 mm dookola na orez)
Farebnosť inzerátu nerozhoduje.
4. strana obálky – 1 400 eur
rozmery: 210 × 297 mm
(+ 3 mm dookola na orez)
Farebnosť inzerátu nerozhoduje.
Vkladaná inzercia – 0,15 eura/ks
Ide o distribúciu inzerentom dodaných tlačovín spolu s bulletinom.
Maximálna veľkosť je A4.
Špeciálny inzerát – 17 eur
Výlučne pre advokátov a advokátske kancelárie, ktorého účelom
je ponuka práce pre koncipienta/
koncipientku, má jednotnú úpravu
a rozmer štvrtiny strany (kvadrant).

Vodorovná
polovica strany
spadavka
210 x 145 mm
(š x v)
+3 mm dookola na orez
čb 200 eur
cmyk 400 eur

Vodorovná
polovica strany
zrkadlo
174 x 123 mm
(š x v)

Zvislá
polovica strany
zrkadlo
83 x 254 mm
(š x v)
čb 200 eur
cmyk 400 eur

Zvislá
polovica strany
spadavka
101 x 297 mm
(š x v)
+3 mm dookola na orez
čb 200 eur
cmyk 400 eur

čb 200 eur
cmyk 400 eur

Inzerát pre koncipientov/ky,
ak si hľadajú prácu v AK – zadarmo
Riadková inzercia sa neuverejňuje.
Zľavy z opakovania
Ceny sú uvedené bez DPH 20 %
a sú zmluvné, pre množstevné zľavy
sa informujte na ondrisova@sak.sk
alebo telefonicky: 02 204 227 28.

Podklady
v elektronickej podobe musia byť
definitívne spracované pre tlač
vo formátoch EPS, PDF, JPG, TIF...
a spĺňať technické parametre:
nedegradované fotografie s rozlíšením cca 300 dpi, farebnosť CMYK,
texty v krivkách. Pri osobitnej požiadavke na vernosť reprodukcie
musí inzerent dodať nátlačok.
Materiál na vkladanú inzerciu si
zabezpečí inzerent a doručí ho na
adresu, ktorú mu oznámi redakcia.
Inzerent zodpovedá za obsah
inzerátu i za kvalitu podkladov.

Celá strana
zrkadlo
174 x 254 mm
(š x v)

Celá strana
spadavka
210 x 297 mm
(š x v)
+3 mm dookola na orez

čb 400 eur
cmyk 800 eur

čb 400 eur
cmyk 800 eur

