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Cena za výtisk: 99 Kč
Cena ročního předplatného: 369 Kč
Cena inzerce: 120 000 Kč / tisková str.
Distribuce: v ČR v prodejní síti PNS
a předplatné, v SR v prodejní síti
Mediaprintkapa a předplatné
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Časopis Hodinky & šperky v 15. roce své existence prochází obsahovou i grafickou proměnou z odborného
hodinářského časopisu na lifestylový titul. Stále zachovává vysoce kvalitní zpravodajství ze světa hodinek, ale
rozšiřuje svůj obsah také pro ty milovníky hodinek a šperků, které baví životní styl s nimi spojený.
Je určený pro muže i ženy, kteří luxus vnímají jako zdroj krásy, zábavy, společenského statusu a investičních
příležitostí. Míří na čtenáře, kteří znají cenu času a hodlají si ho kvalitně užít. Časopis se otvírá ženským tvůrkyním,
byznysmenkám i milovnicím trendů.
Hodinky a šperky na 100 stránkách přinášejí informace o modelech z dílen věhlasných hodinářských a klenotnických
domů, novinky z veletrhů, reportáže a rozhovory ze světa časomír a blyštivé krásy.
Titul je připravován pod vedením šéfredaktorky Sabriny Karasové s redakčním
přispěním
Siroty.
❯ HODINKY & ŠPERKY
tištěný Igora
dvouměsíčník
Společensko-odborný
časopis
na
vysoké
profesionální
úrovni
Hawking
vesmír
televizním
divákům. Srozumitelně,
odborně,
Obsah čísla je podporován instagramovým účtem, na
němž followers chytají nejčerstvější novinky
ze světa
vychází již 10 let jako dvouměsíčník na 100 stranách nejméně. a přitom velmi poutavě.
Časopis začal vycházet vživota.
roce 2008. Jeho odbornost je zaručena
Časopis vychází jako dvouměsíčník, je k dostání v ČR a SR v síti
hodinek, šperků a celebrit a zároveň vidí do zákulisí redakčního
kvalifikací šéfredaktora s dlouholetou novinářskou praxí a jeho prodejen jako Geco tabák, Relay, Valmont a pod. Redakce pečlivě
doplněným hodinářským vzděláním. Odbornost však nijak není
na překážku vynikající čtenosti všech článků. Většinu článků čtenář přečte jedním dechem. Naopak odbornost redakci umožňuje
vytvářet a publikovat autorské články, které podobně zaměřená
média u nás nejsou schopny samostatně vypracovat. Přitom
tyto články jsou čtenáři velice žádané a očekávané. Rovněž jsou
vítané u klientů pro průzkum konkurenceschopnosti jejich zboží
na našem trhu. Časopis je v každém čísle takovým souhrnem
sto plus jedna zajímavostí z hodinářského světa s puncem nenápadné edukace pro ty, kteří chtějí o hodinkách vědět víc, než
jen to, že tikají. Podobně jako auta i hodinky mají svůj „motor“,
„design“, „karoserii“ a také inovace ve všech oblastech jejich
vývoje včetně používaných materiálů. Časopis otevírá a přibližuje svět hodinek obyčejným čtenářům, podobně jako Stephen

pracuje i s remitendou, která zasáhne čtenáře stále v aktuálním
čase, neboť obsah nikdy nezestárne, kromě novinek, které se
k nám i tak dostávají nejméně s půlročním zpožděním.
Časopis je nositelem různých komerčních příloh s hodinářskou tematikou (český a anglický text) pro tuzemské a zahraniční zájemce.
Celý časopis lze rovněž zakoupit na Publero.com (Alza.cz),
iKiosk.cz a dalších v podobě elektronických pdf stránek.
V letech 2014, 2015, 2016 byla redakce spoluorganizátorem
úspěšné hodinářské výstavy s mezinárodní účastí Salon exceptional watches (Salon výjimečných hodinek) v Brně. V roce 2017
se na konání výstavy podílí stejnou nezastupitelnou měrou.
Tím prestiž časopisu mezi odbornou i laickou veřejností z hodinářského světa velmi stoupla. A to zejména mezi znalci, tedy
hodinářskými firmami v zahraničí.

Časopis v roce 2022 vychází ve čtyřech číslech v měsících: březen, červen, září, prosinec
Cílová skupina časopisu: Příjmově se pohybuje v kategorii A+

The Guardian: „Lidé se nebojí investovat do luxusního zboží. Trh s hodinkami vzdoruje
koronavirové krizi.“ Zisk švýcarských hodinářských firem je o 19 % vyšší než loni.
Zákazníci v obchodech zanechávají ty peníze, které by věnovali na nákup dovolených.
❯

Technické specifikace:

tištěném časopise HODINKY ŠPERKY
Financial Times: „Zájem o šperky z období art deco vzrostl o 70 %,Rozměr
o šperky
zVpoválečné
1/1 strany je 210 mm x 285 mm + přidat 5 mm z každé strany na ořez
doby o 90 %.“

Šperk si jako investici dle statistik českých klenotnictví kupuje každý 4. zákazník.
Zdroj: aktualne.cz
Metteroofform.com: „Trh se šperky do roku 2025 vzroste na 481 miliard dolarů.“
Za poslední desetiletí vstoupily do byznysu s luxusními šperky a hodinkami se svými vlastními kolekcemi také
módní značky jako Louis Vuitton, Gucci, Prada, Armani Privé, Dolce & Gabbana, Hermés. Šperky vidí jako největší
potenciál svého momentálního růstu.
Zdroj: Metteroofform.com
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Hlavní téma:
Kalibr:

Léto bude!
Hlavní téma:
Další vývoj chronografu, má podobu dvojitého
Kalibr:
chrono
Téma:
Výstava:
Watches & Wonders 2022
Trend:
Trend:
– Šperky s motýly a květinami
❯ HODINKY
& ŠPERKY
tištěnýdomu
dvouměsíčník
– Šperk + parfém
z jednoho
módního
Materiál:
Společensko-odborný časopis na vysoké profesionální úrovni Hawking vesmír televizním divákům. Srozumitelně, odborně,
todvouměsíčník
ještě hodinky,
vychází–
již Jsou
10 let jako
na 100 stranáchnebo
nejméně.uža šperk?
přitom velmi poutavě.
Časopis začal vycházet v roce 2008. Jeho odbornost je zaručena
Časopis vychází jako dvouměsíčník, je k dostání v ČR a SR v síti
Právní poradna:
Co si ohlídat, když kupujete/ prodáváte
rodinný
Fotostory:
kvalifikací šéfredaktora s dlouholetou novinářskou praxí a jeho prodejen jako Geco tabák, Relay, Valmont a pod. Redakce pečlivě
doplněným hodinářským vzděláním. Odbornost však nijak není pracuje i s remitendou, která zasáhne čtenáře stále v aktuálním
šperk
na překážku vynikající čtenosti všech článků. Většinu článků čte- čase, neboť obsah nikdy nezestárne, kromě novinek, které se
přečte jedním dechem. Naopak odbornost redakci umožňuje k nám i tak dostávají nejméně s půlročním
zpožděním.
Čištění starožitných nář
Pokladnice:
vytvářet a publikovat autorské články, které podobně zaměřená
Časopis je nositelem různých komerčních příloh s hodinářskou teu nás nejsou schopnyna
samostatně
vypracovat. Přitom matikou (český a anglický text) pro tuzemské
a zahraniční
zájemce.
šperků s kameny: média Zapomeňte
ultrazvuk!
Když
chcete
tyto články jsou čtenáři velice žádané a očekávané. Rovněž jsou
Celý časopis lze rovněž zakoupit na Publero.com (Alza.cz),
vítané uPánské
klientů pro průzkum
konkurenceschopnosti
a dalších v podobě elektronických
pdf stránek. do šperků:
Fotostory:
i dámské
hodinkyjejich
nazboží
letníiKiosk.cz
sporty:
investovat
na našem trhu. Časopis je v každém čísle takovým souhrnem
V letech 2014, 2015, 2016 byla redakce spoluorganizátorem
potápění,
jachta,
hory
sto pluskoupání,
jedna zajímavostí
z hodinářského světa
s puncem
ne- úspěšné hodinářské výstavy s mezinárodní účastí Salon exceptinápadné edukace pro ty, kteří chtějí o hodinkách vědět víc, než onal watches (Salon výjimečných hodinek) v Brně. V roce 2017
Materiál:
jsou jako
top!
semajíberou
mořské
perly,
jakpodílí
sestejnou nezastupitelnou měrou.
se na konání
výstavy
jen to, Perly
že tikají. Podobně
auta Kde
i hodinky
svůj „motor“,
„design“, „karoserii“ a také inovace ve všech oblastech jejich Tím prestiž časopisu mezi odbornou i laickou veřejností z hozpracovávají,
druhy
perel
pro
klenotnické
účely
vývoje včetně používaných materiálů. Časopis otevírá a přibli- dinářského světa velmi stoupla. A to zejména mezi znalci, tedy
žuje svět hodinek obyčejným čtenářům, podobně jako Stephen hodinářskými firmami v zahraničí.
+ čištění a následná péče.
Rozhovor:
S legendární kreativní❯ Technické
ředitelkou
značky Bulgari
Fenomén:
specifikace:
V tištěném časopise HODINKY ŠPERKY
Pokladnice:
Šperky Alžběty
II.
(je
čas
jejích
narozenin)
Rozměr 1/1 strany je 210 mm x 285 mm + přidat 5 mm z každé strany na ořez
Příběh:
Zpověď českého geologa - dobrodruha:
„Co zažívám, když hledám kameny po světě.“
Destinace:
Fenomén:
Šperky a letní kosmetika. Jakou zvolit, aby je
nepoškodila.
Destinace:
Ostrov perel Marutea

uzávěrka 5.9.2022vychází 23.9.2022
Světla společnosti
DUW je známé označení německé preciznosti
Švýcarské hodinářské značky
- Náušnice
- Pánské klubové prsteny
Turmalín. Jeho druhy, barvy, odkud pochází,
zpracování + brus
Pánské hodinky a jemné pánské šperky v kanceláři konstruktéra
Korunky evropských královen
Jak je vybírat, jak poznáte, že poroste na ceně.
Individuální kusy, nebo vybírat soupravy?
Řemínky hodinek - materiály, životnost,
vyměnitelnost, umění, zpracování + parfémy
s vůní kůže
Nejslavnější loupeže šperků
Co je to čas? Pohled na čas očima sociologů,
filosofů a umělců
Malta a zdejší umění filigránu
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uzávěrka 6.6.2022vychází 24.6.2022
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uzávěrka 21.9.2022vychází 14.10.2022

Hlavní téma:
Kalibr:
Top:
Trend:

Čas sběru…
japonská kvalita se posouvá na další úroveň
Představení vynikajících hodinářů současnosti
- Šperky s mořskými (krabi, medúzy, mušle,
lastury) a tropickými (papoušci, ovoce) motivy
- Šperk k narození dítěte (+ inspirace
celebritami)
Ruce a prsteny
Černé diamanty
Když si chcete koupit značkový šperk on-line
Šperky císařovny Josefiny
Se spolumajitelkou slavného českého
hodinářství
Jak ochránit/pojistit šperky, když cestujete?
Butik hotely, v nichž rozšíříte své sbírky hodinek
a šperků

Hlavní téma:
Kalibr:

Lesk lásky
Konstantní popudná síla = cesta k přesnému
chronometru
Valentýnské šperky - snubní prsteny, zásnubní
prstýnky, šperky s motivem srdce,
Diamanty a jejich brusy
- Šperk a kabelka či šátek z jednoho módního
domu
- Pánské manžetové knoflíčky
- Růžové zlato
- Náušnice pro společenskou sezonu
Dekadentní dekolt - řetízky, náhrdelníky
Smaragdy, odkud pocházejí, dobývání,
zpracování + jejich brusy
Šperky Liz Taylor (výročí nedožitých 90.
narozenin + šperky dostávala ve vztazích s muži)
Jak a kde ukládat šperky, když je potřebujete jen
občas, + čištění kovů
Když kupujete šperk ve starožitnictví – Co
si ohlídat, jak poznat kvalitu, mít vlastního
starožitníka?
Lázně času. Místa, která vám vrátí svěžest.
Procedury, které vrátí ručičky hodinek zpět.

Fotostory:
Materiál:
Aukce šperků:
Pokladnice:
Rozhovor:
Fenomén:
Destinace:

Materiál:
Trend:

Fotostory:
Materiál:
Pokladnice:
Fenomén:

Destinace:
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1/1
120 000,–
druhá obálka
180 000,druhá obálka
160 000,čtvrtá obálka
200 000,–
2/1
2/1
Titulní strana
200 000,–
1. inzertní 1/1 strana:
160 000,2. inzertní 1/1 strana:
150 000,3. inzertní 1/1 strana:
140 000,Formát na spad
❯ HODINKY
x 285
dvouměsíčník
Scentstrip vlepený do vazby: 100
000,- & ŠPERKY tištěný420
Formát
zrcadlo
Společensko-odborný časopis na vysoké profesionální úrovni Hawking
vesmír na
televizním
divákům. Srozumitelně, odborně,
2/1 strana:
190 000,vychází již 10 let jako dvouměsíčník
na 100 stranách nejméně. a přitom
velmi×poutavě.
370
250 mm
Časopis začal vycházet v roce 2008. Jeho odbornost je zaručena
Časopis vychází jako dvouměsíčník, je k dostání v ČR a SR v síti
Rozevírací obálka do
V:
195 000,dvě
celostrany)
kvalifikací šéfredaktora s dlouholetou novinářskou praxí a jeho(dodat
prodejenjako
jako Geco
tabák,
Relay, Valmont a pod. Redakce pečlivě
hodinářským vzděláním. Odbornost však nijak není pracuje i s remitendou, která zasáhne čtenáře stále v aktuálním
1. inzertní 2/1: doplněným
250 000,na překážku vynikající čtenosti všech článků. Většinu článků čte- čase, neboť obsah nikdy nezestárne, kromě novinek, které se
přečte jedním dechem. Naopak odbornost redakci umožňuje k nám i tak dostávají nejméně s půlročním zpožděním.
2. inzertní 2/1: nář
230 000,vytvářet a publikovat autorské články, které podobně zaměřená
Časopis je nositelem různých komerčních příloh s hodinářskou temédia
u nás nejsou schopny
samostatně
vypracovat. Přitom matikou (český a anglický text) pro tuzemské a zahraniční zájemce.
3. inzertní 2/1: tyto články
220
000,jsou čtenáři velice žádané a očekávané. Rovněž jsou
Celý časopis lze rovněž zakoupit na Publero.com (Alza.cz),
vítané u klientů pro průzkum
konkurenceschopnosti
a dalších v podobě elektronických pdf stránek.
1. inzertní 2/1 po obsahu:
195
000,- jejich zboží iKiosk.cz
1/2
na našem trhu. Časopis je v každém čísle takovým souhrnem
V letech 2014, 2015, 2016 byla redakce spoluorganizátorem
sto
plus
jedna
zajímavostí
z
hodinářského
světa
s
puncem
neúspěšné
hodinářské
výstavy s mezinárodní účastí Salon excepti2. inzertní 2/1 po obsahu:
180 000,v.
nápadné edukace pro ty, kteří chtějí o hodinkách vědět víc, než onal watches (Salon výjimečných hodinek) v Brně. V roce 2017
auta i000,hodinky mají svůj „motor“, se na konání výstavy podílí stejnou nezastupitelnou měrou.
1/2 (výška/šířka):jen to, že tikají. Podobně jako65
1/2
š.
„design“, „karoserii“ a také inovace ve všech oblastech jejich Tím prestiž časopisu mezi odbornou i laickou veřejností z ho1/3 (výška):
45 000,vývoje včetně používaných materiálů.
Časopis otevírá a přibli- dinářského světa velmi stoupla. A to zejména mezi znalci, tedy
žuje svět hodinek obyčejným čtenářům, podobně jako Stephen

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

❯

1/1

Formát na spad
210 × 285 mm
Formát na zrcadlo
177 × 250 mm

hodinářskými firmami v zahraničí.

Formát
na spad
Technické
specifikace:

210 × 138 mm
Formát na zrcadlo
177 × 122 mm

Formát na spad
103 × 285 mm
Formát na zrcadlo
85 × 250 mm

V tištěném časopise HODINKY ŠPERKY
Rozměr 1/1 strany je 210 mm x 285 mm + přidat 5 mm z každé strany na ořez

Ceny vkládané inzerce a příloh

do 10 g/ks
1,80
do 30 g/ks
2,50
do 50 g/ks
2,90
Vyšší gramáž a náročnější materiály
dohodou. Nutno dodat do tiskárny
alespoň 8 dnů před distribucí.

1/3 v.

● ORIS BIG CROWN PROPILOT X CALIBRE 115 ● ARMIN STROM: POPRVÉ RESONANCE A REPETICE ● TECHNIK A: K ALENDÁŘ, ALE KTERÝ? ●
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®

watch & jewellery magazine

❯ VÝSTAVA:

ceny inzerce
a její formáty

Hodinky

2-3/2020 q ROČNÍK XIII. q CENA 99 Kč/4,90 €
CENA PRO PŘEDPLATITELE 92 Kč/4,20 €

Hodinky

Šperky

w w w.casopis-hodink y.cz

HODINKY & ŠPERKY

SPECIALIZOVANÝ ČASOPIS PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

U
formátů
na spad
je nutno
přidat
5 mm na
ořez po
všech
stranách

Formát na spad
68 × 285 mm
Formát na zrcadlo
57 × 250 mm

Rozměry jsou uvedeny jako šířka × výška.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Slevy, přirážky, storno poplatky

za opakování:
2-3x
4–6x
7–10x
11-12x
při platbě předem sleva
za požadovanou pozici
graf. zpracování inzerce
storno poplatky:
po uzávěrce
od 7 prac. dnů před uveřejněním

-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
-2 %
+10 %
+10 %
50 %
100 %

Harmonogram 2022
Číslo

01/22
02/22
03/22
04/22

Objednávky do

Vychází

07.03.2022
06.06.2022
05.09.2022
14.11.2022

 25.03.2022
 24.06.2022
 23.09.2022
 01.12.2022

Technické požadavky pro podklady
PDF v tiskové kvalitě: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK, ořezové značky (posun 3 mm),
u formátů na spad přesahy na ořez (spadávka) 5 mm
Illustrator CS2 a nižší (CMYK, texty převedené do křivek)
Photoshop CS2 a nižší (300 dpi, CMYK)
Nepřijímáme soubory ve formátu CorelDRAW.
Texty: DOC, DOCX, ODT | Obrázky: JPEG, TIFF, PSD | Loga: AI, EPS, PDF

Technické údaje
Periodicita: měsíčník
Čistý formát časopisu: 210 × 285 mm
Sazební obrazec strany: 177 × 250 mm
Tisk: ofset
Barevnost: 4/4 CMYK

Obálka: 4/4, 170 g/m2 křída, UV lak
Blok: 4/4, 70 g/m2 LWC
Vazba: V2 Lepená

Watch Star media s.r.o. | Domažlická 1256/1, 13000 Praha 3 | IČ: 24173762 | DIČ: CZ26422964 | OR: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 185499
Inzertní oddělení: Petra Jelínková |Tel.: +420 725 781 361 |E-mail: jelinkova@casopis-hodinky.cz|www.casopis-hodinky.cz, www.wsmsro.cz

