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Když někoho něco baví, dělá to dobře. Redakční tým měsíčníku 
Motohouse motorky nejen baví, oni je přímo zbožňují a tuto svou 
lásku přenášejí na stránky magazínu pro celou rozsáhlou motorkářskou 
rodinu. A ta dokáže kvalitní čtení o mašinách všeho druhu a světě 
a lidech kolem nich ocenit věrností. Motohouse nabízí ojedinělou šíři 
záběru, hluboké znalosti a zkušenosti odborníků a jedinečnou grafiku 
i styl. Vychází v tištěné podobě i jako aplikace pro Android a iOS.

Motohouse
časopis o motorkách  
a lidech kolem nich



Mediaforce, s.r.o., Veselská 699, 199 00 Praha 9, www.mediaforce.cz – člen skupiny ASTRON group, jednoho z největších poskytovatelů 
polygrafických služeb v České republice. Kromě motoristických hobby časopisů (MOTOHOUSE, MOTOHOUSE katalog motorek, Scooter Style) 
a magazínů o luxusním zboží (Watch It!, Pařížská street) Mediaforce vydává i firemní časopisy typu B2B, B2C a B2E. Díky kvalitnímu a zkušenému 
redakčnímu týmu, vlastnímu výrobnímu zázemí a finanční stabilitě skupiny je Mediaforce důvěryhodným a perspektivním obchodním partnerem.

May MEDIAFORCE be with you!
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Kdo jsou naši čtenáři?
Motohouse přitahuje nadšence do motorek napříč všemi generacemi a všeho zaměření. Koho z jakéhokoli 
důvodu zajímají motorky, pro toho tu je Motohouse. Motohouse oslovuje čtenáře s aktivním přístupem, 
nadšené a odhodlané – nejsme časopis pro puritány, jsme časopis pro srdcaře. Motorky a jejich styl jsou něco 
jedinečného, a tato jedinečnost je vlastní i našim čtenářům a našemu časopisu.

Kdy magazín vychází?
Motohouse je měsíčník se dvěma dvojčísly, takže se s ním v motorkářské sezoně setkáte desetkrát, v papírové 
podobě i jako aplikace pro Android a iOS. Již několik let časopis doplňuje skvělý web www.motohouse.cz.  
Najdete nás i na www.facebook.com/motohousecz, kde máme přes 43 000 aktivních fanoušků. Motohouse je 
dostupný též online na www.floowie.com a www.alza.cz/media a dále jako mobilní aplikace pro iOS a Android.

Číslo vydání 3 4 5 6 7 8–9 10 11 12 1–2

Uzávěrka inzerce 20 1. 17. 2. 31. 3. 5. 5. 9. 6. 14. 7. 25. 8. 29. 9. 3. 11. 8. 12.

Distribuce 2. 2. 2. 3. 13. 4. 18. 5. 22. 6. 27. 7. 7. 9. 12. 10. 16. 11. 21. 12.

Technické specifikace
 Měsíčník (10x ročně)
 Náklad   18 000 ks (z toho 4000 ks pro SR)
 Cena časopisu   99 Kč
 Počet stran   114 + obálka
 Čistý formát   210 x 297 mm
 Na spad  5 mm
 Papír obálky  křída 170 g, lak
 Papír vnitřních stran  80 g MY SOL
 Vazba   V2

Formáty a ceny inzerce
2/1 (2x 1/1) 210 × 297 99 000
1. dvoustrana (2x 1/1) 210 × 297  119 000
II. strana obálky  210 × 297  79 000
III. strana obálky  210 × 297  75 000
IV. strana obálky  210 × 297  89 000
1/1  210 × 297  69 000
1/2 na výšku  105 × 297  38 000
1/2 na šířku  210 × 148  38 000
1/3 na výšku                               70 × 297  29 000
1/3 na šířku  210 × 99  29 000
1/4 na výšku    52 × 297  19 000
1/4 na šířku  210 × 74  19 000
1/4 kostka  105 × 148  19 000
plakát  550 × 410  29 500
vkládaná inzerce kalkulace

Rozměry jsou pro inzerci na spad, po ořezu. Veškeré rozměry jsou v mm a ceny v Kč bez DPH.

Info
Přirážka za umístění 10%
Speciální operace (vlep, vklad, páska  
přes titul, folie apod.) cena individuální  
dle technické specifikace


