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Od září 2022 se spojil s týdeníkem Ekonom. 

Vychází jako jeho samostatná pravidelná měsíční příloha  

ve větším nákladu a novém moderním designu.



   Výhodou této změny je lepší zacílení od právníků a advokátů směrem


   k firmám a byznysu.


   Došlo k posílení zastoupení článků, v nichž právníci a advokáti upozorňují


   podniky na právní problémy a zákony, kterým by management a vlastníci


   firem měli věnovat pozornost.


   Distribuce byla rozšířena na všechny předplatitele týdeníku Ekonom


   a nadále dochází k distribuci do advokátních kanceláří a veřejných institucí.


   Posílila se autorská a obsahová pestrost díky spojení redakcí Ekonomu


   a Právního rádce.


   Na přání advokátní kanceláře je možné zařadit rozhovor s jejími partnery


   nebo profil kanceláře.

Termín vydání: vychází pravidelně vždy druhý čtvrtek v měsíci

Co je Právní rádce? Čtenáři týdeníku Ekonom

* Zdroj: MEDIA PROJEKT: 2. čtvrtletí 2021 - 1. čtvrtletí 2022

  Realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK

Čtenost: 55 000  (nárůst čtenosti oproti 3Q a 4Q 2020)*


Průměrný tištěný náklad: 11 817*

65 % 35 %
ŽenyMuži

V delším časovém období

čte týdeník Ekonom 161 000

(alespoň 1 z posledních 12 vydání).



Cena a velikost reklamy
Print

Ceník 3

Rozměry na »spad« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu.
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Přepáskování titulu (5–10 cm)

127 050 Kč

127 050 Kč

141 900 Kč

97 500 Kč

Termíny pro předání podkladů


Hotové předlohy – do 15 pracovních dnů před zveřejněním


Ostatní podklady – do 20 pracovních dnů před zveřejněním


Přirážka za grafické zpracování 20 %

zrcadlo

179 x 240 mm

zrcadlo

57 x 240 mm

zrcadlo

179 x 76 mm

zrcadlo

179 x 120 mm

zrcadlo

179 x 60 mm

119 166 Kč

46 200 Kč

46 200 Kč

62 700 Kč

34 050 Kč

1/1

1/3 B

1/3 A

1/2 A

1/4

spad

203 x 267 mm

spad

71 x 267 mm

spad

203 x 72 mm

spad

203 x 88 mm

spad

203 x 132 mm

zrcadlo

87 x 240 mm 62 700 Kč

1/2 B

spad

101 x 267 mm


