Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

Liška

Magazín Českomoravské stavební spořitelny – číslo 2 / 2011

Stavební spoření: až

Business Media CZ vydává pro Českomoravskou stavební spořitelnu, která
je svým obratem a počtem klientů největší stavební spořitelnou v České
republice, magazín LIŠKA. Časopis je věnován problematice bydlení a jeho
ﬁnancování prostřednictvím stavebního spoření. Tento časopis, zaměřený
na oblast bydlení, vychází v nákladu více než jeden milion výtisků má tedy
v této kategorii nejvyšší náklad v České republice. Čtenáři se v časopise
podrobně seznámí s problematikou stavebního spoření, s jeho přednostmi
a novinkami. Díky redakčním článkům, reportážím a návodům se mohou
čtenáři inspirovat při budování svého domova.
CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

5,04 %

Jedno z nejlepších zhodnocení na trhu

Akční nabídky:
Až 3000 Kč pro vás k nové smlouvě a za pravidelné spoření
Bonusový vklad od Lišky roční úrok 2 % + prémie z vkladu až 1,1 %
Také program Liška plus s prémií až 2000 Kč
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PLÁN NA ROK 2012

UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO

DATUM VYDÁNÍ

K ÚPRAVĚ DO REDAKCE, PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY

DIGITÁLNÍ PODKLADY

LIŠKA 1/12

14.–18. 5. 2012

3. 4. 12

12. 4. 12

LIŠKA 2/12

22.–26. 10. 2012

10. 9. 12

20. 9. 12

FORMÁTY (v mm)
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čistý formát

zrcadlo

čistý formát

zrcadlo

čistý formát

zrcadlo

205 x 235

175 x 200

205 x 115

175 x 98

71 x 235

56 x 200

100 x 235

85 x 200

* ČISTÝ FORMÁT: PŘIDAT 3 MM NA SPAD
PLATBA, STORNO POPLATKY
Splatnost daňových dokladů 14 dnů od data vystavení, při překročení doby splatnosti je vydavatelstvím účtováno penále ve výši
0,3 procenta z ceny za každý den prodlení. Pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci do data uzávěrky inzerce, neplatí žádný
stornopoplatek, po uvedeném termínu hradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou.
Případné vady uveřejněného inzerátu lze reklamovat výhradně písemně do 10 dnů po expedici inzerátu.

Obsah posledního čísla a technické požadavky na inzertní podklady
najdete na www.bmczech.cz v oddílu SERVIS – INZERCE
Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Business Media CZ, s. r. o.
jsou v plném znění uveřejněny na www.bmczech.cz v oddílu NABÍDKA – MEDIADATA

www.bmczech.cz

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Business Media CZ, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
fax: 225 351 153
e-mail: info@bmczech.cz

Lucie Spoustová
tel.: 225 351 149
mobil: 603 145 994
fax: 225 351 153
e-mail: lucie.spoustova@bmczech.cz

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY
PŘEDLOHY
— kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK, rozlišení 300 dpi
— předlohy pro skenování: fotografie, diapozitivy

PŘÍJEM DAT
— e-mail (text)
— CD, DVD, USB disk, FTP server

FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DAT
1. PDF dle normy PDF/X-1a nebo PDF verze 1.3. (kompatibilita Acrobat 4.0)
Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je inzerce na čistý formát) obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené
ICC profily, OPI informace.
2. Bitmapové formáty TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, pokud je inzerce na čistý formát, musí obsahovat minimálně 5 mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi (minimálně 200 dpi) při
100% velikosti.
3. Vektorové formáty EPS a dokumenty InDesign
Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujednání).
Pokud je inzerce na čistý formát, nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat
objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).
4. Další formáty dle dohody
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2004 (FOGRA). V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2004 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadovanou
barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.
Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily
tiskového standardu ISO 12647-2:2004 (Europe ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme
garanci za požadovanou barevnost.
Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 4 Professional (Acrobat 9, Photoshop 11, Illustrator 14, InDesign 6).
Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB a FireWire (IEEE 1394) discích, elektronickou poštou, přes FTP server, přes
www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.
SV, spol. s r. o., pobočka Smíchov, tel.: 225 351 156, e-mail: smichov@sv-studio.cz, ftp: ftp://svupload:9l0bhxHSQZ@ftp.bmczech.cz
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Návštěva

Šťastná léta
Teprve poté, co jediný syn dospěl, vystudoval a nadobro
opustil společnou domácnost, mohli Dagmar s Jiřím

Náklad:
Rozsah:
Vydavatel:
Zaujalo nás

Inteligentní domácnost
Požadavky na bydlení neustále rostou. Chceme si bez velkého úsilí užívat

Nabídka pro SVJ

Potřeby SVJ účinně řeší
úvěry od Lišky

pohodlí našeho domova a využívat vše, co nabízí maximální odpočinek.
A přesně to umožňuje inteligentní řízení domácnosti.

přemýšlet, jak uskutečnit svůj dlouholetý sen.

J

1 400 000 výtisků
48 stran + 4 strany obálky
Business Media CZ, s. r. o.

ako mladá rodina se před mnoha lety nastěhovali do poměrně poho-

Potřebuje vaše společenství vlastníků jednotek peníze
na opravu či rekonstrukci bytového domu? Chcete snížit
náklady na vytápění a údržbu? Rádi byste proměnili svůj
bytový dům v moderní a energeticky úsporné bydlení?
Efektivně řešit financování můžete s úvěry od Lišky.

dlného 3 + kk v bytovce a strávili tu příjemných 19 let. Celou tu dobu

Možnost investovat do bytového domu
až 15 milionů bez zajištění

ale věděli, že domek se zahrádkou by jejich potřebám a životnímu vy-

hovoval mnohem víc. Jiří totiž jako vynalézavý domácí kutil měl v bytě jen
velmi málo příležitostí, jak realizovat svou zálibu, a věčně rozkvetlý balkon
ko. Proto okamžik, kdy zdědili pozemek na okraji nedaleké obce, považovali

S meziúvěry Topkredit, Topkredit plus a Tophypo můžete získat finanční prostředky až do 15 milionů korun a navíc bez zajištění. Počítat
můžete jak s celou částkou najednou, tak s postupným čerpáním

za znamení shůry, že je čas svůj sen realizovat.

po etapách.

paní Dagmar, který byl vždy ozdobou domu, mohl zahradu nahradit jen těž-

Celková doba splácení až 30 let
Upřednostňuje-li vaše SVJ co nejnižší měsíční splátky, nabízí se jako
řešení meziúvěr Tophypo. V jeho případě lze celkovou dobu splácení natáhnout až na téměř 30 let. Efektem takového dlouhodobého
rozložení splátek je pak dosažení minimální výše měsíční splátky.

%
Není nutné 100
zajištění úvěru

ČMSS
u jednotku může
Na jednu bytovo
částkou
ěr s nezajištěnou
poskytnout meziúv
zřízení
bez nutnosti
až 300 000 Kč
k nemovitosti.
zástavního práva

Úvěr ze stavebního spoření s roční
úrokovou sazbou od 3,7 %
Ve fázi řádného úvěru ze stavebního spoření (tzn. jakmile se meziúvěr překlopí do úvěru ze stavebního spoření) můžete v závislosti
na zvoleném tarifu stavebního spoření počítat i s úrokovou sazbou
pouhých 3,7 % p.a.

T

Mimořádné splátky i předčasné splacení
akové zařízení je tu pro ty, kdo si chtějí zajistit bezpečný domov co nejméně závislý
na cenách energií, který lze jednoduše ovládat. Obecně řečeno, inteligentní dům
je skloubením všech technologií, s nimiž se setkáváme při projektování a výstavbě

Mimořádné splátky úvěru ze stavebního spoření, případně i předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření nejsou zatíženy žádnými
sankcemi ani poplatky.

rodinných domů. Pomocí chytré elektroinstalace a dotykového panelu, počítače nebo mobilního telefonu můžete efektivně ovládat, sledovat a řídit svůj dům či byt. Nejmodernější
systémy umějí dokonce reagovat na vaše chování – odloží automatické zavlažování, pokud
jste na zahradě, posvítí vám v noci při cestě na toaletu nebo ztlumí topení, když otevřete okno.
Řízení takového domu je velice snadné. Je to jako mít na celou domácnost univerzální ovladač, kterým lze ovládat všechno – od domácího kina po vytápění nebo bezpečnostní systém.
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Efektivně zhodnotit úspory může SVJ
na Bonusovém vkladu od Lišky
Zhodnocuje úspory a zároveň umožňuje rychlejší přístup k penězům.
Úročení vkladu 2 % p.a. + prémie 1 % z vkladu 50 000 až 99 000 korun
a 1,1 % z vkladu 100 000 korun a více.
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Bližší informace o možnostech financování
záměrů SVJ a též o Bonusovém vkladu od Lišky získáte u finančních poradců ČMSS. Na jejích internetových stránkách také prostřednictvím
jednoduchého vyhledávače snadno najdete toho
nejbližšího místně příslušného finančního poradce.

