časopis in.ba
Náklad 37 tisíc,10 vydaní ročne (2 krát dvojčíslo december / január,
júl / august)
Tlač:
Slovenská Grafia a. s. / zákazka prešla verejným obstarávaním s elektronickou akciou:
mesačne 6334,79 EUR, ročne 63347,9 EUR
v rámci ceny je zahrnutých aj dodanie výtlačkov do 5 veľkých distribučných miest:
(sklady Slovenská pošta, sklady distribučnej spoločnosti Cromwell, sklady distribučnej spoločnosti
Staromešťan, (okrem toho dodanie výtlačkov do Primaciálneho paláca, MKB, MMB, Klobúčnicka ul. –
informačné centrum)
Distribúcia: časopis je distribuovaný prostredníctvom troch spoločností:
1, Cromwell a. s. / adresná distribúcia
2, Slovenská pošta a. s.
3, Staromešťan s .r. o. / sieť stojanov
adresná distribúcia:
Cromwell: 140 doručovateľských miest / doručovanie kuriérom / autom, ide o distribučné miesta ako
mestské úrady, veľké kultúrne inštitúcie, či spoločnosti ako Panta Rhei, kde je doručovaných viac
kusov
okolo 660 EUR mesačne / 6600 EUR ročne
Slovenská pošta:
1, umiestnenie časopisov na 22 bratislavských poštách /mesačne 143.64 EUR
2, neadresná distribúcia / schránkovanie do rodinných domov / počet kusov 12.600, mesačne /476.28
EUR
spolu 619,92 EUR / ročne 6199 EUR
(od januára 2020 budú služby pošty o 100% drahšie (celoplošne zdražovanie na Slovensku od leta
2019, nám ponechali do konca roka staré ceny), preto robíme v súčasnosti robíme prieskum na
neadresné schránkovanie do rodinných domov, aby sme mali dobrú cenu distribúcie)
Staromešťan: distribucia do siete stojanov Kuriér / 40 stojanov
mesačne 352, 80 EUR / ročne 3528 EUR
Jakub Turčík - BLACK BOX grafik
Mesačne 1150 EUR / ročne 11500 EUR
Grafické návrhy a zalomenie podľa layaotu časopisu in.ba a technických parametrov pre tlač na
heatsetovej rotačke. Grafické práce jedného vydania pozostávajú z vytvorenia dvoch častí časopisu: z
magazínovej a programovej, grafik je účastný na preflighte (kontrole tlačových podkladov),
komunikácii s tlačiarňou, na tvorbe sa podieľajú dvaja grafici, pretože programová časť sa zalamuje
súčasne s článkovou časťou, aby sa časovo zalomenie zvládlo
Mgr. Ľ. Záhorová, programová redaktorka:
vytvorenie mesačného infoservisu do printu časopisu in.ba, podľa požiadaviek redakcie a špeciálnych
požiadaviek triediaceho grafického programu, zbieranie programov, komunikácia s inštitúciami, úprava
textov, overovanie programov, udržiavanie aktuálnej databázy prispievateľov, spolupráca pri výbere
podujatí do programu in.ba v zmysle zachovania kultúrneho štandardu mesačníka in.ba
780 EUR, ročne 7800 EUR
Mgr. Ľ. Záhorová, jazyková korektúra a redigovanie

320 EUR / ročne 3200 EUR
dopisovatelia:
Ing. Gabriela Mikulčíková:
redakčné práce na www.inba.sk, on-line spracovanie printového vydania, dopĺňanie nových
aktuálnych informácii, spolupráca na FB
mesačné 340 EUR / ročne 3400 EUR
Mgr. Róbert Pospiš, odborný redaktor, Real Music House, s.r.o, 340 EUR
Mgr. Diana Mašlejová odborná redaktorka, Real Music House, s.r.o, 340 EUR
články, vytvorenie súťažných otázok s cenami, spracovanie textov z bratislavských múzeí a galérii
680 EUR mesačne / 6800 ročne
Ing. Gabriela Mikulčíková, redaktorka, doplnkové články
mesačne 120 EUR / ročne 1200 EUR

Celková ročná suma za časopis IN.BA: 113 574,90 EUR

