
Mesačník F.O.O.D. je zameraný na informácie z oblasti kulinárstva 
a gastronómie. Je praktickým sprievodcom pre každého, kto rád varí 
s nápadom, jednoducho, rýchlo a z čerstvých surovín. 
Časopis nezabúda na našu tradičnú kuchyňu, ale zavedie vás aj do rôznych 
kútov sveta a objavíte s ním čaro a vôňu cudzokrajných receptov. 
V časopise F.O.O.D. nájdete aj absolútne novinky, tipy, trendy, ktoré hýbu 
svetom súčasného varenia. Ako rýchlo a chutne navariť do 30 minút? Aj 
na túto otázku vám odpovie mesačník F.O.O.D. Neoddeliteľnou súčasťou 
časopisu sú informácie a recepty o ,,kozmopolitnej“ kuchyni.

PRAVIDELNÉ RUBRIKY:
F.O.O.D. SEZÓNA nabitá jednoduchým, rýchlym varením  
zo sezónnych a lokálne dostupných surovín. 
F.O.O.D. DOMA sa orientuje na varenie pre celú rodinu i priateľov 
a varenie s deťmi. 
F.O.O.D. PRE DETI – recepty určené deťom a ich rodičom. 
F.O.O.D. BEDEKER bude vaším sprievodcom po svetových 
kuchyniach a prinesie inšpiráciu na výber reštaurácií a nápojov.

Časopis sa venuje okrem jedla aj dizajnu kuchýň, nábytku, 
doplnkom a spotrebičom.

Rozšírené vydania: Marcové – veľkonočný špeciál,  
Júnové – grilovací špeciál, Decembrové – vianočný špeciál

Jedlo a ešte oveľa viac

1. dvojstranna
2. strana obálky           
3. strana obálky  
4. strana obálky          
2/1 na spád, zrkadlo          
1/1 na spád, zrkadlo  
1/2 strany   
1/3 strany   
1/4 strany   
Vizitka, podval 

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: siedmy  
Periodicita: mesačník 
Rozsah: 100 - 148 strán
Náklad: 35 000 ks
Papier: obálka (170 gsm ONL+ UV lak), vnútro (60 gsm LWC), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA  
a iní súkromní distribútori

CENY INZERCIE
7 200 €
4 200 €
3 800 €
4 500 €
5 200 €
3 200 €
1 800 €
1 200 €

960 €
520 €

Číslo
12-1/21

2/20
3/20
4/20
5/20
6/20

7-8/20
9/20

10/20
11/20
12/20

Uzávierka inzercie
1.12.2020
18.1.2021
15.2.2021
17.3.2021
16.4.2021
18.5.2021
17.6.2021
17.8.2021
16.9.2021

19.10.2021
18.11.2021

Distribúcia
9.12.2020

2.2.2021
2.3.2021
1.4.2021
3.5.2021
2.6.2021
2.7.2021
2.9.2021

1.10.2021
3.11.2021
2.12.2021

HARMONOGRAM

Rozmery na spád - (na zrkadlo) v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu 
pridať 5 mm na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany 
vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

ČASOPISY

1/3

1/4

1/4 1/6

1/21/3

1/2

1/1
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95 x 26761 × 267
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