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Československá
Pivovarsko – sladařská 
ročenka 2024

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci, prezentaci vaší firmy, společnosti 
v publikaci „Československá pivovarsko – sladařská ročenka 2024“. 
Magazín je záznamem zajímavých událostí, které se, jak jinak, točí kolem 
piva, sladu, chmele. Snahou je popsat to, co není k dispozici na pivních serverech, 
ani jinde, co není horkou aktualitou, naopak co má časově delší trvanlivost a co 
lze číst, popřípadě se k tomu vracet v průběhu roku. Nicméně jedná se o to, co 
by mohlo čtenáře českého i slovenského, pobavit, poučit, zaujmout i inspirovat.
Magazín stejného názvu vyšel již v minulých ročnících 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 a 2023. V návaznosti na jeho pozitivní přijetí jak ze strany čtenářů, tak i ze 
strany firem, profesních svazů, výzkumných institucí z pivovarnického i sladař-
ského oboru pokračujeme s jeho vydáním i pro rok 2024. Specifickým rysem 
magazínu je jeho uvedení na trh v České republice i na Slovensku, stejně jako 
oborové zaměření na chmel, slad a pivo.

CO NABÍZÍME ČTENÁŘŮM
Pohled do historie a současnosti pivovarnictví, sladařství, chmelařství, novinky, 
trendy ve výrobě , spotřebě piva, představení pivovarů, minipivovarů, význam-
ných osobností spojených s pivem a jeho výrobou. Představíme i nově české od-
růdy chmele a sladovnického ječmene, stejně jako české a slovenské sladovny. 
Na přibližně 150 stranách nebudou chybět ani aktuální informace a výsledky pi-
vovarského a sladařského oboru, aj. zajímavosti z pivovarsko-sladařského světa. 

CO NABÍZÍME INZERENTŮM
Prezentaci v magazínu s trvalejší užitnou hodnotou, ve které oslovíte své obchod-
ní partnery, zákazníky či odběratele, výrobce, konzumenty piva, firmy nabízející 
suroviny, technologie, aj. Vedle plošné inzerce přivítáme také článek z prostředí 
Vaší firmy, organizace, aj., který přispěje k obsahovému zkvalitnění „Českoslo-
venské pivovarské – sladařské ročenky 2024“ po stránce odborné i zábavné. 

Magazín „Československá pivovarsko – sladařská ročenka 2024“ si mimo jiné 
klade za úkol podpořit hlavně image kvalitního českého a slovenského piva 
vařeného klasickými technologiemi v čase globalizace pivního světa!
Budeme rádi, když vydání magazínu podpoříte vaší prezentací. 

Těšíme se na spolupráci v uvedeném projektu

Michal Vokřál
šéfredaktor

Petr Baštan 
vydavatel

Agriprint, s.r.o.
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CENÍK INZERCE

Náklad: 2 500 výtisků
Formát: 16 x 23,5 cm, plnobarevný
Počet stran: cca 180–200
Papír: 90 g křída
Obálka: 250 g křída lakovaná
Vazba: lepená
Termín vydání: listopad 2023
Cena: 120 Kč/ 5 €

Pivnice, pivovary, minipivovary, pivotéky, pivní akce, sladaři, chmelaři, firmy nabízející technologie, aj v rámci České 
a Slovenské republiky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

DISTRIBUCE

REDAKCE A INZERCE
 Michal Vokřál, mobil: 602 203 136, e-mail: michal.vokral@seznam.cz
 Petr Baštan, mobil: 608 975 337, e-mail: bastan@agriprint.cz

UZÁVĚRKA INZERCE  
15. SRPNA 2023

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ INZERCE  

Martin Tomaštík mobil: 774 774 281, e-mail: studio@agriprint.cz

 OBJEDNÁVKA – ČESKOSLOVENSKÁ  PIVOVARSKO – SLADAŘSKÁ  ROČENKA  2024

Formát Velikost (šířka x výška) Cena
1 strana na spad 160 x 235 mm + 5 mm spad 15 000 Kč / 600 €
1 strana 128 x 190 mm 15 000 Kč / 600 €
1/2 strany 128 x 90 mm / 62 x 190 mm 9 000 Kč / 360 €
1/2 strany na spad 78 x 235 mm + 5 mm spad 9 000 Kč / 360 €
1/3 strany 128 x 60 mm 6 000 Kč / 240 €
1/4 strany 62 x 90 mm 5 000 Kč / 200 €
Druhá a třetí strana obálky 18 000 Kč / 720 €
Poslední strana obálky 22 000 Kč / 880 €
Článková firemní prezentace 30% sleva

GRAFICKÝ NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ INZERÁTU ZAHRNUTO V CENě Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cena inzerátu:  ...........................

Článková prezentace (rozsah):

 ...................................................

Objednáváme ..................... kusů  

publikace.

podpis a razítko

Objednávku (případně i podklady) zašlete na adresu:
Agriprint s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
e-mail: obchodni@agriprint.cz

Firma:  ..............................................................................................................

Kontaktní osoba:  ..............................................................................................

Adresa pro fakturaci:  ........................................................................................

 ..........................................................................................................................

mobil:  ....................................e-mail  ...............................................................

IČO:  ......................................................  DIČ:  ................................................


