
TURISTICKÝ KATALOG KČT 2020
Oblast Ústecký kraj - CENÍK INZERCE

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Oblast Ústecký kraj vydává každoročně katalog turistických akcí, který 
propaguje aktivity této volnočasové organizace. Inzerentům z oboru turistických služeb nabízí-
me dobrou příležitost cíleně oslovit klientelu aktivně se zajímající o turistiku a cestování.

CENÍKOVÁ NABÍDKA PLOŠNÉ INZERCE V TIŠTĚNÉM KATALOGU 2020:

TYP REKLAMY ROZMĚR REKLAMY

DVOUSTRANA 292 x 200 mm
 (na šířku)

 
 
CELÁ STRANA 146 x 200 mm
 (na výšku)

 
 
PŮL STRANA 131 x 92 mm
 (na šířku)

 
 
ČTVRTSTRANA 131 x 44 mm
 (na šířku)
 
 

OBÁLKA (pouze A5 barevně)
2. vnitřní strana

7.500 Kč
3. vnitřní strana

7.500 Kč
4. vnější strana

9.000 Kč

jednobarevná

celobarevná

jednobarevná

celobarevná

jednobarevná

celobarevná

jednobarevná

celobarevná

6 000 Kč

9 500 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

1500 Kč

2 500 Kč

800 Kč

1500 Kč

BAREVNOST CENA (bez DPH)
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Uvedené ceny nezahrnují cenu za grafické zpracování inzerce (v případě, že si nedodáte vlastní grafické podklady nutno 
náklady na její zpracování připočíst). Tyto ceny platí i pro inzerci typu PR (formou reklamních článků).

Vyřizuje: Richard Vech, sekce informatiky OV KČT oblast Ústecký kraj,
info: tel.: 731 210 753, mail: vech@kctul.cz
(nebo pověřený inzertní jednatel)

PARAMETRY KATALOGU TURISTICKÝCH AKCÍ ÚSTECKÉHO KRAJE:
•	 Vychází	tiskem	jednou	ročně	v	nákladu	3000	ks	(vždy	v	listopadu	s	obsahem	pro	příští	sezónu).
•	 Distribuován	je	členské	základně	KČT	(31	odborů	v	celém	kraji)	a	do	vybraných	infocenter.
•	 Rozsah	šité	brožury	je	80	stran	formátu	A5	(z	toho	32	stran	barevných).
•	 Vychází	též	na	internetové	adrese	www.kctul.cz, kde můžete ve formátu PDF vidět aktuální verzi.

Pro turistickou sezónu 2020  vám nabízíme možnost publikovat inzerci v katalogu 
turistických akcí, který existuje v tištěné a internetové podobě, s výhodnou akční slevou 20% ! Distribu-
ován je členské základně KČT (cca 2500 členů) a do informačních center čtyř destinací Ústeckého kraje.

Katalog je vhodný zejména pro inzerci atraktivních turistických cílů, ubytovacích a stravovacích služeb, 
prodeje turistických potřeb, nabídky cestovních kanceláří a cestovního pojištění. Publikovat svou nabíd-
ku zde mohou také města, obce a jejich informační centra.



CENÍKOVÁ NABÍDKA INZERCE V INTERNETOVÉM KATALOGU 2020
Najdete 24 hodin denně na adrese www.kctul.cz

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KOMBINOVANÉ INZERCE V TIŠTĚNÉM
A INTERNETOVÉM KATALOGU - KALKULÁTOR INZERCE:

AKČNÍ NABÍDKA PRO SEZÓNU 2020

PŘÍPRAVA INZERCE K PUBLIKOVÁNÍ: Veškeré dotazy a objednávky vyřizuje:

Richard Vech - vedoucí sekce informatiky,
Oblastní výbor KČT Ústeckého kraje
mobilní telefon: 731 210 753
e-mail: vech@kctul.cz

Ve výše uvedených tabulkových cenách není za-
počtena částka za grafickou výrobu vaší rekla-
my. Tuto si můžete zadat u vlastního grafika nebo 
vám ji vyhotovíme jako zakázku. Cenu stanovíme 
dohodou podle náročnosti zpracování.

V internetovém katalogu akcí KČT oblast Ústecký kraj (kctul.cz) je možné inzerovat v průběžně po celý 
rok. Aktuálně jsou v nabídce tyto možnosti:

Při objednání inzerce v tištěném a internetovém katalogu současně poskytujeme slevu ve výši 10 % 
ze součtu tabulkové ceny inzerce. Na www.kctul.cz najdete webový kalkulátor, který vám rychle a po-
hodlně spočítá cenu včetně kombinačních slev. 

Vyzkoušejte účinnost kombinované reklamy v katalogu KČT!
Nabízíme k tomu vhodnou příležitost formou akční nabídky. Tato obsahuje umístění půlstrán-
kové barevné reklamy v tištěném katalogu 2020 + umístění reklamních modulů (dle výběru) 
na www.kctul.cz se slevou 20% z celkové ceny. Podmínkou této akční nabídky je, že inzerce 
bude objednána a uhrazena nejpozději do 30. 6. 2019.

ODKAZOVÝ BANER 
o velikosti 100 x 200 px umís-
těný přímo pod navigací:

Vhodné pro inzerenty, kteří chtějí 
prolinkovat návštěvníky katalogu 
KČT s vlastním firemním webem.

NA INDEXU 1500 Kč
V KALENDÁŘI AKCÍ 1200 Kč
V PŘEHLEDU EXPEDIC 900 Kč
V DETAILU AKCÍ 1500 Kč
V DETAILU EXPEDIC 1200 Kč
V SEKCI ODBORŮ KČT 300 Kč

Příplatek za baner 150 x 200px 30%
Příplatek za baner 200 x 200px 60%

REKLAMNÍ MODUL
umístěný v dolní části webu:

Vhodné pro inzerenty, kteří chtějí ná-
vštěvníky webu oslovit konkrétní na-
bídkou. Možnost umístit fotografii, 
odkazy a krátké reklamní texty.

NA INDEXU 2500 Kč
V KALENDÁŘI AKCÍ 2000 Kč
V PŘEHLEDU EXPEDIC 1200 Kč
V DETAILU AKCÍ 1700 Kč
V DETAILU EXPEDIC 1500 Kč

K ceně inzerce nutno připočíst pří-
platek za technické zpracování ve 
výši 400 - 500 Kč.

WEBSTRANA EXPEDICE
samostatná PR stránka v rubri-
ce turistické expedice. 

Vhodné pro cestovní kanceláře s na-
bídkou konkrétních zájezdů a též pro 
internetovou reklamu formou tzv. mi-
krosite.

CENY ZA 1 ROK PUBLIKOVÁNÍ CENY ZA 1 ROK PUBLIKOVÁNÍ CENA ZA 1 ROK PUBLIKOVÁNÍ

CENA ZA 1 ROK: 1500 Kč

Inzerent akceptuje, že se na stránce 
mohou objevit reklamní upoutávky 
nesouvisející s nabídkou.
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sleva 20% !

Upozorňujeme též na možnost publikování inzerce v internetovém turistickém magazínu na adrese 
www.turisticky-magazin.cz. Podmínky inzerce získáte na tomto webu nebo na tel.: 775 855 303.


