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SMILE MUSIC
Tištěná média:

Internetová média:

SMILE MUSIC je největší hudební mediální
skupina v České republice. Naše činnost
přesahuje i na slovenský trh. Našim klientům
pomáháme zasáhnout širokou cílovou skupinu
díky komplexně sestaveným balíčkům inzerce,
které v sobě kombinují jednotlivá média skupiny
a zajišťují tak efektivní využití investic klienta
do reklamy. Spojení naší znalosti jak českého,
tak světového hudebního trhu a dlouhodobého
působení v tomto segmentu představuje
atraktivní volbu pro oslovení Vašich současných
i potenciálních klientů.
Skupina SMILE MUSIC aktivně vystupuje na sociálních
sítích prostřednictvím profilů jednotlivých médií.

Součástí mediální skupiny SMILE MUSIC v oblasti obchodu jsou:

Původní český měsíčník se vydává od roku
1992 a má širokou a loajální předplatitelskou
(3300 předplatitelů) a čtenářskou
základnu. Žánrově se zaměřuje zejména
na rockovou&metalovou scénu. V tomto
směru je naprostou jedničkou na tuzemském
trhu s velice stabilní pozicí. Za dobu existence
časopisu si řada kapel i fanoušků rockové
hudby vytvořila k Sparku silnou vazbu
a představuje pro ně nepostradatelnou
součást jejich životního stylu. Prodejnost
Sparku audituje mezinárodní společnost ABC.

Časopis pro mladé, o mladých a mladými
psaný. FAKKER! reflektuje světovou
a tuzemskou hudební scénu z pohledu
teenagera. Významnou rovinu vedle hudby
tvoří témata životního stylu mladých.

Původní český multižánrový hudební
magazín vychází pravidelně od roku 2010.
Jedinečným způsobem reflektuje hudební
scénu u nás i v zahraničí s přesahy do filmu,
komiksu a designu.

Hudba od začátku do konce.
Novinky, recenze CD, DVD,
koncertů, rozhovory, rubrika
audio/video s mp3 a mnoho
dalšího. Není zaměřen
na specifickou oblast
hudby, každý si zde najde
to své a díky tomu zasahuje
širokou cílovou skupinu.
(227 831 unikátních uživatelů
měsíčně*).
*Zdroj: Google Analytics,
leden 2017

Česká a slovenská hudební
scéna v hlavní roli. Záběrem
zahrnuje nejen metal,
rock, hardcore a punk, ale
i třeba blues, folk, jazz či
underground. Každý měsíc
rozhovory, recenze, novinky,
reporty a videa.

Hodnotící portál XPlaylist.cz
spojuje interaktivní hudební
encyklopedii, internetový
magazín a prvky sociální
sítě. Své si na něm najdou
jak hudební nostalgici,
protože web není trendovým
časopisem, ale spíše
encyklopedií, tak ti, kteří
pasou po čerstvých jménech
a debutantech.

Nejambicióznější filmový
web na českém internetu,
kde najdete pravidelný
denní přísun novinek, trailerů
a zajímavostí ze světa filmu.
Unikátní tématické články
o největších filmových
hitech, pravidelné rubriky
i databáze titulů včetně
kalendáře – toto vše a nejen
to je filmserver.cz.

SPARK
Spark je původní český rockový magazín, který je
na trhu již více než dvacet let. Spark přináší každý
měsíc rozhovory se zahraničními i domácími
skupinami, recenze nejméně 50 nově
vycházejících CD a také zasvěcené komentáře
k aktuálním hudebním událostem. Spark je
dlouhodobě nejprodávanějším hudebním
periodikem na českém i slovenském trhu, jde
o vynikající zdroj informací a také o magazín
s vysokou známkou kvality a kreditu. Spark
je nedílnou součástí rockové hudební scény,
kterou za poslední dvě desítky let také výrazně
pomohl rozvinout. Spark se věnuje stejně pečlivě
rockovým velikánům jako nejnovějším jménům
na scéně, nevyhýbá se ani extrémním stylům
nebo undergroundu a hlavně si u všech článků
zachovává vysokou kvalitu, úroveň a informační
hodnotu.

Tištěná verze:

Digitální prodej:

vychází od roku: 1992
periodicita: měsíčník
náklad: 15 000
distribuce: PNS (ČR) / Mediaprint – Kapa (SR)
předplatitelé: 3 250
prodej celkem: 10 000 (ČR+SR)
čtenost: 47 000/čtvrtletí
technika tisku: ofset
barevnost: 4/4
papír obálka: LK 150 g (1/0 tiskový lak)
papír vnitřek: LWC Lux 60 g
formát: A4
vazba: V1 šitá

iKiosk
Alza Media

Měsíční návštěvnost webu www.spark-rockmagazine.cz je 40 000 unikátních uživatelů.
Zdroj: Google Analytics

Street promo:


bike

kapela DYMYTRY



Kontakt:
Obchodní oddělení/inzerce
Miroslav Nečas – obchodní ředitel
mobil: +420 777 972 717
e-mail: necas@spark-rockmagazine.cz

osobní automobily

INZERCE

ceník

Níže uvedené formáty, velikosti a ceny inzerce
jsou základní a standardizované. Nestandardní
formáty inzerce je možné realizovat na základě
individuální dohody. Pokud budete chtít
jakýkoliv jiný formát inzerce, otištění PR textů
či inzertní formu připravit na míru, neváhejte
se na nás obrátit přes uvedené kontakty.
Zajišťujeme také vklady do časopisu (letáky,
brožury, knihy, případně hudební nosiče),
dokonce je možné v případě zajímavé nabídky
připravit grafickou formu časopisu podle Vašich
představ. Zajímá nás jakákoliv Vaše nabídka,
vše je možné domluvit a připravit tak abyste se
ve Sparku cítili jako doma.

Vnitřek:

Spark preferuje dlouhodobé spolupráce,
pravidelní inzerenti získávají velké množství
výhod a také velice zvýhodněné ceny. není
úplně nutné inzerovat doslova v každém
čísle, samozřejmě je klidně možné uzavřít
smlouvu a vybrat si přesně čísla, ve kterých
bude mít Vaše inzerce nejlepší dopad.
Dlouhodobí inzerenti dostávají také výrazné
slevy na kombinaci tištěné inzerce a webových
kampaní. Dalším bonusem je předplatné
zdarma, které každému klientovi běží po celou
dobu trvání smlouvy.

vnitřní strana 1/1
vnitřní strana 2/1
vnitřní strana 1/2
vnitřní strana 1/3
vnitřní strana 1/4
vnitřní strana 1/8

90 000 Kč
160 000 Kč
55 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč

Obálka:
strana 2
strana 3
strana 4

120 000 Kč (cena vnitřní strany+40%)
100 000 Kč (cena vnitřní strany+20%)
140 000 Kč (cena vnitřní strany+50%)

Ceny jsou bez DPH.

1/1

1/2
1/2

1/4

1/8

1/3
1/3

1/4

1/8

Harmonogram 2018

Technické specifikace

Vydání:



Spark 01/2018
Spark 02/2018
Spark 03/2018
Spark 04/2018
Spark 05/2018
Spark 06/2018
Spark 07/2018
Spark 08/2018
Spark 09/2018
Spark 10/2018
Spark 11/2018
Spark 12/2018
Spark 01/2019

Texty:

Inzerce:

10.12.2017
10.01.2018
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2019

15.12.2017
15.01.2018
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2019

Expedice: Prodej od:
28.12.2017
26.01.2018
27.02.2018
27.03.2018
27.04.2018
28.05.2018
26.06.2018
27.07.2018
28.08.2018
25.09.2018
26.10.2018
27.11.2018
27.12.2019

03.01.2018
31.01.2018
01.03.2018
29.03.2018
03.05.2018
30.05.2018
29.06.2018
01.08.2018
31.08.2018
02.10.2018
31.10.2018
29.11.2018
03.01.2019

















1/1 - šířka 210 x výška 297 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/2 šířková – šířka 210 x výška 148 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/2 výšková – šířka 105 x výška 297 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/3 výšková – šířka 70 x výška 297 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/3 šířková – šířka 210 x výška 99 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/4 výšková – šířka 105 x výška 148 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/4 šířková – šířka 210 x výška 74 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/8 výšková – šířka 74 x výška 105 mm
+ spady 5 mm na každé straně
1/8 šířková – šířka 105 x výška 74 mm
+ spady 5 mm na každé straně

Text, ani loga nesmí být blíž než 5 mm od kraje čistého formátu inzerátu!

Formát dat:
tiskové .PDF nebo .TIF s ořezovými a pasovacími
značkami (jiné formáty nebudou akceptovány)

Rozlišení:
min. 300 dpi

Barevnost:
CMYK

INTERNET

Inzertní možnosti:

Web:

typ

www.spark-rockmagazine.cz

Facebook:
https://www.facebook.com/spark.mag/

leader board
square
skyscraper
logo s proklikem
tisková zpráva
videoklip

rozměry
formátu v pxl

cena
Kč/týden

formát

960x100
250x250
120x600
250x250
–
–

12 000,10 000,8 000,2 000,500,- hud., 1 000,- nehud.
5 000,-

.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.doc
link YouTube

Facebook a Twitter upoutávky
Ceny dohodou na základě nabídky.
Měsíčně navštíví web www.spark-rockmagazine.cz 40 000 unikátních uživatelů.
Zdroj: Google Analytics

Twitter:
https://twitter.com/SparkRockMag

Intagram:
www.instagram.com/magazine_spark

Bannerové kampaně nemusí být účtovány přímo podle počtu
zobrazení, Spark preferuje kompletní kampaň s využitím všech
výše uvedených možností, které jsou načasovány tak, aby
byl jejich dopad co největší. Ideální je samozřejmě využití
kombinace tištěné a webové inzerce, pak kampaň zasáhne
skutečně kompletní portfolio čtenářů magazínu Spark.
Kontaktujte nás, rádi Vám kampaň připravíme přímo na tělo,
přesně podle Vašich požadavků a možností a tak, jak podle
našich zkušeností a znalosti trhu fungují nejlépe.

ˇ
ˇ Sparku
CtenáR
Je zvyklý:






aktivně kupovat hudbu na CD, LP, DVD atd.
pravidelně navštěvovat koncerty a festivaly
(95 % čtenářů jde min. na 1 koncert měsíčně)
chodit ve stylovém oblečení
sledovat dění na kulturní scéně obecně

Věk:
12–25 let		
25 a více		

40 %
60 %

Pohlaví:
muži			
ženy			

90 %
10 %

Zaměstnání:
pracující		
student		
podnikatel		
ostatní			

50 %
32 %
14 %
4%

Vzdělání:
střední s maturitou 45 %
střední bez maturity 29 %
vysokoškolské
26 %

Spark TV – Metal in Action
YouTube kanál rockového magazínu Spark. Předně
nabízí rozhovory s hudebními osobnostmi světového
formátu. Na českou scénu se zaměřuje ve spojení
se serverem Czech Blade. Spark TV poskytuje
divákům video obsah televizního profesionálního
formátu ve vysokém rozlišení. Vedle rozhovorů
a sekce Czech Blade nabízí kanál soutěže, promo
trailery pro nové desky (SABATON – promo k desce
„Last Stand“), videoklipy (CITRON – klip k „Rebelie
Rebelů“), další exkluzivní materiály a video obsah
zpracovaný na základě objednávky kapel. Veškerý
obsah Spark TV je zpracováván čistě ve vlastním
prostředí a vlastními zdroji. Tematicky kanál reaguje
na aktuální dění na rockové a metalové scéně a vytváří
tak multimediální podporu kapelám a nahrávacím
společnostem.

Šíření video obsahu Spark TV
K šíření obsahu Spark TV využíváme sociální sítě Facebook (Spark), Twitter,
a veškeré dostupné servery v rámci Smile music. Předně server časopisu
Spark, dále server časopisu Fakker!, hudební server Music server, Czech Blade
a XPlaylist.cz. Videa jsou vždy odeslány managementům kapel, kteří je pak
často sdílejí na svých profilech na sociálních sítích.

Facebook

19 000+ fanoušků

YouTube

www.youtube.com/user/SparkRockMag








Aktuální počet zhlédnutí: 1 074 585 (k 11. 1. 2018)
Nejvyšší počet zhlédnutí u jednoho videa:
88 015 (ARCH ENEMY, 11. 1. 2018)
Průměrná doba sledování: 2:30
(nad YouTube průměrem)
Popularita v zemích, divácká základna:
ČR (47 % diváků)
USA (7,7 %)
Slovensko (6,2 %)
Německo (5 %)

Twitter

https://twitter.com/sparktvmetal

FAKKER!
FAKKER! je časopis pro mladé, o mladých
a mladými psaný. Obsahem je zejména hudební
scéna, a to světová i tuzemská z pohledu teenagerů,
studentů a mladých pracujících do 30 let.
Druhou důleřitou položku tvoří lifestyle s muzikou
spojený - tetování, móda, make-up, extrémní
sporty, festivaly apod.
Hudební záběr je široký, vše, co cílovou skupinu zajímá:
rock, gotika, emo, core nebo metal, punk a další
modifikace těchto žánrů. Žádný žánr není upřednostňován.

TIŠTĚNÁ VERZE časopisu FAKKER!:

alza.cz
ikiosek.cz

vychází od července 2014
periodicita: měsíčník
náklad: 10 000
distribuce: PNS, PressMedia
technika tisku: ofset
barevnost: 4/4
formát: A4
vazba: šitá

Časopis vznikl za významné podpory časopisu
Spark Rock Magazine, který je nejvýznamějším
a také nejvlivnějším rockovým a metalovým
médiem v České republice, vychází od roku 1992.

Street promo:


bike

Kontakt:
Obchodní oddělení/inzerce
Miroslav Nečas – obchodní ředitel
mobil: +420 777 972 717
e-mail: necas@spark-rockmagazine.cz

Suicide Angels

Digitální prodej:

Fajtfest

INZERCE – CENÍK

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obálka:



strana 2
strana 3
strana 4

70 000 Kč
65 000 Kč
90 000 Kč





Vnitřek:
1/1
1/2
1/3
1/4



60 000 Kč
33 000 Kč
24 000 Kč
15 000 Kč





Ceny jsou bez DPH.



1/1 šířka 205 x výška 295 mm
+ spad 5 mm na každé straně
1/2 šířková – šířka 205 x výška 148 mm
+ spad 5 mm na každé straně
1/2 výšková – šířka 103 x výška 295 mm
+ spad 5 mm na každé straně
1/3 šířková – šířka 205 x výška 98 mm
+ spad 5 mm na každé straně
1/3 výšková – šířka 69 x výška 295 mm
+ spad 5 mm na každé straně
1/4 šířková – šířka 205 x výška 74 mm
+ spad 5 mm na každé straně
1/4 obdelníková – šířka 103 x výška 148 mm
+ spad 5 mm na každé straně

Text, ani loga nesmí být blíž než 5 mm od kraje čistého formátu inzerátu!

1/1

1/2

Formát dat:
tiskové .PDF nebo .TIF s ořezovými a pasovacími
značkami (jiné formáty nebudou akceptovány)

1/2

Rozlišení:
1/4

Barevnost:

1/3
1/3

min. 300 dpi

CMYK
1/4

ˇ
ˇ FAKKERA
CTENÁR

HARMONOGRAM 2018
Vydání:

Texty:

Inzerce:

Expedice:

Prodej od:

01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
01/19

10.12.17
10.1.18
10.2.18
10.3.18
10.4.18
10.5.18
10.6.18
10.7.18
10.8.18
10.9.18
10.10.18
10.11.18
10.12.18

15.12.17
15.1.18
15.2.18
15.3.18
15.4.18
15.5.18
15.6.18
15.7.18
15.8.18
15.9.18
15.10.18
15.11.18
15.12.18

čt 28.12.17
pá 26.1.18
út 27.2.18
út 27.3.18
pá 27.4.18
po 28.5.18
út 26.6.18
pá 27.7.18
út 28.8.18
út 25.9.18
pá 26.10.18
út 27.11.18
čt 27.12.18

st 3.1.18
st 31.1.18
čt 1.3.18
čt 29.3.18
čt 3.5.18
st 30.5.18
pá 29.6.18
st 1.8.18
pá 31.8.18
út 2.10.18
st 31.10.18
čt 29.11.18
čt 3.1.19

INTERNET
WWW.FAKKER.CZ
www.facebook.com/fakkermagazine









Navštěvuje koncerty a festivaly
Sleduje dění na sociálních sítích
Používá streamovací služby
Stahuje hudbu
Kupuje stylové oblečení
Sleduje dění na hudební scéně
Rád zkouší novinky

INTERNET

INzERTNí možNosTI:

Web:

typ

www.fakker.cz
leader board
square
square – small
logo s proklikem
tisková zpráva
videoklip

rozměry
formátu v pxl

cena
Kč/týden

formát

998x200
250x250
250x145
250x250
–
–

6 500,4 400,3 800,2 000,500,- hud., 1 000,- nehud.
dohodou

.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.doc
link YouTube

Facebook upoutávky
Ceny dohodou na základě nabídky.

Facebook:
www.facebook.com/fakkermagazine

Bannerové kampaně nemusí být účtovány přímo podle počtu
zobrazení, Fakker! preferuje kompletní kampaň s využitím
všech výše uvedených možností, které jsou načasovány tak,
aby byl jejich dopad co největší. Ideální je samozřejmě využití
kombinace tištěné a webové inzerce, pak kampaň zasáhne
skutečně kompletní portfolio čtenářů magazínu Fakker!
Kontaktujte nás, rádi Vám kampaň připravíme přímo na tělo,
přesně podle Vašich požadavků a možností a tak, jak podle
našich zkušeností a znalosti trhu fungují nejlépe.

musicserver.cz

Inzertní možnosti:

Musicserver.cz přináší informace o novinkách
na poli hudby, obsahuje recenze CD, DVD,
koncertů, rozhovory, rubriku audio/video
a mnoho jiných zajímavostí. Není zaměřen
na specifickou oblast hudby a proto si na něm
najde každý něco zajímavého.

typ

CPT*

garance
imp/týden

cena
Kč/týden

rozměry
formátu

CPT
balíček**

double leader board

500

100 000

50 000,-

998x200

109

leader board

450

100 000

45 000,-

750x100

98

skyscraper sticky

420

100 000

42 000,-

120-160x600

91

square

488

100 000

48 800,-

300x300

106

upoutávka

150

100 000

15 000,-

300x90

n/a

zveřejnění
tis. zprávy/hudební

n/a

n/a

1 000,- nehud.
500,- hudeb.

n/a

n/a

*Všechny ceny bez DPH.
**Balíček pro hudební reklamu. Podrobné informace na vyžádání.

Charakteristika návštěvníků:
Převládající většina návštěvníků musicserver.
cz je věkové kategorie 15–29 let. Většina má
ukončenou střední školu a převážně studuje
vysokou školu nebo již pracuje. 68 % je pohlaví
mužského, 32 % ženského. Podrobnější statistiky
našeho výzkumu poskytneme na vyžádání.

Návštěvnost:
493 551 zhlédnutých stran
227 831 návštěv/lidí
109 005 unikátních uživatelů
Zdroj: Google Analytics,
průměrná měsíční návštěvnost za rok 2017

CZECHBLADE.CZ

Inzertní možnosti:

Podporujeme českou a slovenskou scénu!

typ

CZECH BLADE je server orientovaný na českou
a slovenskou hudební scénu. Jeho záběr zahrnuje
nejen metal, rock, hardcore a punk, ale i blues,
folk, jazz či underground. Každý měsíc rozhovory,
recenze, novinky, reporty, videa a další.

leader board
square
skyscraper
logo s proklikem
tisková zpráva

rozměry
formátu v pxl

cena
Kč/týden

formát

960x100
250x250
120x600
250x250
–

8 000,6 000,4 000,1 500,500,- hud., 1 000,- nehud.

.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.jpg/.gif/.swf
.doc

XPLAYLIST.CZ

Inzertní možnosti:

Hodnotící portál XPlaylist.cz spojuje interaktivní
hudební encyklopedii, internetový magazín
a prvky sociální sítě. Své si na něm najdou
jak hudební nostalgici, protože web není
trendovým časopisem, ale spíše encyklopedií,
tak ti, kteří pasou po čerstvých jménech
a debutantech.
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main board
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rozměry
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990x120
468x60
312x110

1 000,500,300,-
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Návštěvnost – měsíční průměr:
40 000 zhlédnutých stran
10 000 návštěv/lidí
6 000 unikátních návštěvníků
Zdroj: Google Analytics, průměrná měsíční návštěvnost za rok 2015

Charakteristika návštěvníků serveru:
Většina návštěvníků Xplaylist.cz má mezi
18–45 lety, pohybuje se na sociálních sítích
a má tendenci hodnotit a komentovat nejen
hudební artefakty. Většina má ukončenou
střední nebo vyšší školu a má smysl pro
encyklopedické a archivní informace a zdroje,
pro otevřené virtuální kanály. Z větší části je
publikum portálu tvořeno mužským pohlavím.

FILMSERVER.CZ

Inzertní možnosti:

Nejambicióznější filmový web na českém
internetu, kde najdete pravidelný denní přísun
novinek, trailerů a zajímavostí ze světa filmu.
Unikátní tematické články o největších filmových
hitech, recenze na většinu titulů z kinodistribuce,
pravidelné rubriky týkající se přehledu premiér,
tržeb, Blu-ray disků, festivalů a TV tipů doplňuje
také uživatelské rozhraní a rozsáhlá databáze titulů
včetně kalendáře. O filmech zkrátka víme vše.
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Návštěvnost:

Charakteristika návštěvníků serveru:
Filmový fanoušci, kteří jsou rádi v obraze ohledně
aktuálního dění ve světě filmu. Zajímají je novinky,
recenze, premiéry, doplňkové akce, nové tituly
na DVD či Blu-ray atd. Pravidelně navštěvují kina
a sledují aktuality o hercích, režisérech, udílení
filmových cen apod. Statistiky ukazují vzácnou
genderovou vyrovnanost návštěvníků serveru.

Pohlaví:

Věk:

muži
ženy

10–14 let
15–24 let
25–34 let
35–44 let
45–54 let
55–64 let
65 let a více

49,92 %
50,08 %

13,14 %
28 %
18,91 %
24,68 %
6,19 %
5,58 %
3,50 %

Zdroj:
NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Únor 2015

140 930 zhlédnutých stran
98 440 návštěv/lidí
72 452 unikátních uživatelů
3 236 návštěv denně
Zdroj: Google Analytics, průměrná měsíční návštěvnost za rok 2017
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