
MEDIA KIT 2019/20
Časopis NORDIC je prvním a jediným časopisem orientovaným výhradně na klasické lyžování. 
Svým obsahem oslovuje přesně vyprofilovanou cílovou skupinu – všechny milovníky klasického lyžování, od závodních 
a výkonnostních lyžařů přes zapálené hobíky až po milovníky backcountry výletů. Výhodou tohoto zaměření je, že reklamní 
i obsahové sdělení vždy zasáhne jen cílového čtenáře, což optimalizuje náklady na reklamu.
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Profil časopisu a čtenáře
OBSAH 

NORDIC je sestaven tak, aby oslovil všechny 
zanícené běžkaře. Jeho součástí jsou jak odborně-
jší články, např. rady profesionálního servismana či 
postřehy ze závodní stopy, tak populární příspěvky 
jako neobvyklé expedice nebo tipy pro lyžařské 
turisty. V časopise najdete pravidelné příspěvky 
o mazání, rekreačně výkonnostních závodech 
a samozřejmě o vybavení. Na obsahové tvorbě 
časopisu NORDIC se trvale podílejí přední osobnos-
ti české scény klasického lyžování.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Zanícení klasičtí lyžaři od výkonnostních sportovců 
po turisty. Typický čtenář má vysoké či střední 
vzdělání a účastní se běžeckých závodů. Předplati-
telská databáze čítá více než 1 500 adres.

PODPORA PRODEJE
Distribuce na veřejných závodech, zejména 
v rámci partnerství se sérií Stopa pro život, kde 
získává ukázkové číslo každý účastník některého 
ze závodů. Obsahové propojení s portálem 
zaměřeným na klasické lyžování BEZKY.net.

DISTRIBUCE
Distribuce: předplatné a adresná distribuce, 
specializované sportovní obchody, vybrané trafiky. 
Časopis NORDIC je k dispozici i v elektronické verzi 
pro tablety a chytré telefony.
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Periodicita:  .......................... 4x / rok
Založeno:  ....................................2006 

Náklad:  ....................5 000 výtisků
Rozsah:  ...............................84 stran

#1 v plně hrazené distribuci

#1 v počtu předplatitelů

#1 v prodejích v novinových 
stáncích a ve sportovních 
prodejnách 

Adéla Boudíková, šéfredaktorka časopisu NORDIC



Harmonogram

Požadavky na podklady: Podklady akceptujeme ve formátu PDF (PDFx). PDF musí obsahovat všechny potřebné informace pro výsledný kvalitní tisk inzerce: 
fonty musí být vloženy; barevné obrazy v rozlišení 300 dpi (600 dpi pro černobílé grafiky), barvy v režimu CMYK. 
Ořezové značky: Při přípravě PDF přidejte také ořezové značky. Ořezové značky nesmí zasahovat do spadávky, která musí přesahovat tiskovou plochu o 3 mm na 
všechny strany.

Ceník Inzerce (ceny v Kč bez DPH)

Annonce
Řádková inzerce
Do 500 znaků 
Možnost přidání loga nebo obrázku

Za dvě nebo více stránek reklamy v jednom vydání náleží sleva 10 %. 2. strana obálky s příplatkem 25 %,  3. strana obálky + 15 % a 4. strana +35 %.

Formát NORDIC základní ceny 

2/1 120 000

1/1 70 000

1/2 37 000

1/3 26 000

1/6 14 000

podval 7 000

Annonce 1 000 /+350 (logo)

produktová 
inzerce

1 680 / kus
3 780 / 3 kusy

1/1 PR 42 000

Technické parametry
Formát: 220x263 mm
Formát zrcadla: 197x242 mm
Vazba: V2

Papír: křída lesklá 100g 
Obálka:  křída 200g + lesklé lamino 

nebo parciální lak 
Tisk: plochý offset

Vydání uzávěrka  
objednávek

uzávěrka  
podkladů

expedice

51 NORDIC listopad 27. 9. 2019 7. 10. 2019 24. 10. 2019

52 NORDIC prosinec-leden 1. 11. 2019 11. 11. 2019 28. 11. 2019

53 NORDIC únor 20. 12. 2019 30. 12. 2019 16. 1. 2020

54 NORDIC Active jaro/léto 31. 1. 2020 10. 2. 2020 27. 2. 2020
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RESORT DOLNÍ MORAVA 
hledá pracovníky na pozice: animátor/ka, 
barman/ka, čísník /servírka, elektrikář, hote-
lová pokojská, instruktor lyžování a snow-
boardingu, obsluha lanové dráhy, obsluha 
Stezky v oblacích, pokladní, recepční, rezer-
vační pracovník a wellness recepční. Zaměst-
nanecké benefity zahrnují: sezónní skipasy, 
slevy a zvýhodněné služby, wellness a fitness, 
strava a ubytování v resortu, příspěvky na 
dopravu, náborové příspěvky. 
Kontakt: 123 456 789

OBSLUHA LANOVÉ DRÁHY: Resort Dolní 
Morava hledá pracovníky na pozice obsluhy 
lanové dráhy. Budete u nás zodpovídat za 
stav lanové dráhy a kontrolovat její provozu-
schopnost, řídit ji a obsluhovat, organizovat 
přepravu na ni, kontrolovat, udržovat a opra-
vovat ji a dohlížet na dodržování přepravního 
řádu. Jedná se o celoroční pracovní pozici. 
Pro další informace kontaktujte 
123 456 789 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ: Budete u nás 
udržovat el. zařízení lanových drah, řídícího 
stanoviště a rozvodny, kontrolovat elektro-
zařízení v areálu, udržovat elektrické nářadí 
a spotřebiče, spolupracovat při sestavování 
plánu údržeb, provozu, školení atd. Nabízíme 
uplatnění v dynymicky rostoucí firmě, uby-
tování přímo v resortu, závodní stravování 
a nadstandardní firemní benefity. 
Kontakt: 123 456 789

SAMOSTATNÝ A POMOCNÝ KUCHAŘ: 
Nabízíme práci na plný úvazek nebo na zkrá-
cený úvazek pro v oboru vyučené kuchaře, 
s maturitou i bez. Očekáváme zájem o práci 
v zážitkové gastronomii, flexibilitu a zodpo-
vědnost. Uvítáme praxi v oboru, ale pokud 
budeš chtít, vše tě naučíme. Ubytování ti 
zajistíme přímo ve středisku. 
Pro další informace kontaktuj: 
123 456 789

SKIAREÁL KLÍNOVEC: hledáme nové kolegy 
do našeho týmu. Do trvalého pracovního 
poměru aktuálně hledáme elektrikáře 
a strojníky lanové dráhy, na sezónní pracovní 
pozice přijmeme pokladní, instruktory 
lyžování a snowboardingu, prodavače spor-
tovního vybavení. Zdarma skipas a možnost 
lyžování ve volném čase, zajištěna doprava 
z okolí Ostrova a Jáchymova. 
Více informací na 123 456 789

HYDRANTY ROGERS: umožňují obsluhovat 
všechny vnitřní díly z vrchní nadzemní strany 
hydrantu bez zbytečně časově náročných 
výkopových prací. Zúžený sedlový ventil 
pevně těsní a může být snadno uzavřen či 
otevřen i pod vysokým tlakem vody. Vyzna-
čují se velkou kapacitou a automatickou 
výpustí. Hydranty je možné dodat v délkách 
2,5 m, 2 m, 0,5 m a 0,3 m. 
Více informací na 123 456 789

DEMACLENKO: kompletní řada zasněžo-
vacích zařízení, méně trysková děla, více 
trysková děla, čtyři typy odhlučněných děl 
a zasněžovací tyče ve třech provedeních 
(jedno okruhová, dvou okruhová a tří 
okruhová zasněžovací tyč). Tato zasněžovací 
zařízení nabízíme v mnoha konstrukčních 
možnostech. Poradenství, projekce, montáž, 
prodej veškerého příslušenství, půjčovna 
zasněžovacích zařízení. Více informací na 
123 456 789

 

BYZNYS SPOJENÝ SNĚHEM

ANNONCE

dvoustrana
na spad: 
440 x 263 mm (po ořezu)  
+ 3mm na všechny strany
do zrcadla: 
418 x 242 mm

1/1
na spad: 
220 x 263 mm
(po ořezu) + 3mm 
na všechny strany

do zrcadla: 
197 x 242 mm

1/2 šířka
na spad: 
220 x 130 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

do zrcadla: 
197 x 119 mm

1/3 výška
na spad: 
74 x 263 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

do zrcadla: 
63 x 242 mm

1/2 výška
na spad: 
108 x 263 mm
(po ořezu) + 3mm 
na všechny strany

1/6 výška
na spad: 
74 x 130 mm
(po ořezu) + 3mm 
na všechny strany

1/3 šířka
na spad: 
220 x 89 mm
(po ořezu) + 3 mm 
dole, zleva a zprava

Produktová inzerce
300 znaků, foto, logo, www, cena

do zrcadla: 
197 x 78 mm

do zrcadla: 
97 x 242 mm

do zrcadla: 
63 x 119 mm

podval
179 x 25 mm

www.abcsport.cz

Tuhý stoupací 
vosk „TAR“ na 
bázi pryskyřice 
z finské borovice. 
Perfektně funguje 
a krásně voní.
Balení 45 g

VAUHTI STOUPACÍ 
VOSK VAUHTI GT

CENA
149

Kč



bezky.NET
Portál zaměřený na klasické lyžování je úzce napojen na redakci časopisu NORDIC. 
Web BEZKY.net koncentruje redakční obsah, který cílí na výkonnostní i hobby lyžaře, 
přináší přehledy vybavení, v diskuzi poskytuje prostor pro propojování komunity spojené 
s klasickým lyžováním. V průběhu léta se soustředí na oblast kolečkových lyží po stránce 
materiálu i oblastí a vhodných tras.  

Online média

BEZKY.net / profil uživatele
Muži / Ženy: 60 % / 40 %
Věk návštěvníků: 18-24 let – 7 %; 25–34 let – 29 %; 35–44 let – 34 %, 
45–54 let – 17 %, 55–64 let – 8%, nad 65 let – 5 %
Zdroj: Google Analytics, říjen 2018 až bžezen 2019

Banner CPT (cena za 1 000 
zobrazení)

rozměry datová velikost

BIG SQUARE 500 Kč 300x300 px 70 kB 

LEADER BOARD 500 Kč 950x100 px 80 kB 

DOUBLE LEADER BOARD 650 Kč 950x200 px 100 kB 

SUPER FULL 320 Kč 560x100 px 60 kB 

SKYSCRAPER 400 Kč 160x600 px 80 kB 

Inzertní formáty (ceny bez DPH)

BEZKY.net / Návštěvnost
Zobrazení stránek za rok: 624 687
Měsíční průměr zobrazených stran v zimní sezoně: 148 000
Návštěvníci za rok: 170 951
Průměrná doba na stránce: 2:16 min
Zdroj: Google Analytics, květen 2018 - duben 2019 

kONTAkty
Pro individuální nabídku kontaktujte svého 
obchodního zástupce nebo redakci.

Vydavatel: SNOW media
Husitská 344/63, 130 00 Praha  

NORDIC + BEZKY.net  
Editor, obchod a marketing
Tom Řepík | tom.repik@snow.cz
Tel.: +420 608 710 100


