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C E N Í K  I N Z E R C E

NÁSTĚNNÁ MAPA
P O  K L A D S K É M
P O M E Z Í

Nástěnné mapy regionu Kladské pomezí z odolného
materiálu pro venkovní a vnitřní použití

Cena zahrnuje
• aktuální mapové podklady, grafické zpracování, včetně fotografií
• překlady do cizího jazyka (AJ, NJ nebo PJ) dle výběru
• umístění odkazu na firmu včetně zápichu do mapy

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
Termíny dodání jsou závislé na rychlosti zaplnění inzertní plochy.

Pro zasílání podkladů pro tisk prosím využívejte nejlépe službu 
www.wetransfer.com

I n z e r t n í  p l o c h a 
v  n á s t ě n n é  m a p ě

Firemní zápis (plocha)
Rozměry 400 x 140 mm 8.500,-  (pro nečleny 10.500,-)

Součástí nabídky je místo na mapě pro 3 inzerenty, překlad, 
grafický návrh, pomoc při výběru fotografií a tvorbě textů.

R e a l i z a c e  v ý r o b y
n á s t ě n n é  m a p y 

Firemní zápis (1250x800mm)
AL sendvič, lamino mat 2.500,-  (pro nečleny 4.500,-)
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Adresa: Ulice 00, 000 00 Náchod
Tel.: +420 123 456 789
E-mail: firma@seznam.cz

Název firmy
Název firmy v překladu 1

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptasiti dentur soles 
alias dio. Udigenit ea anis eum adi sit eiunt.
Ibus. Od quas eum earis di sunt anis quis excestiost la illendi sint 
laborupti beaquibus, odictae sequia verita vollut harchillupta voluptur 
aut voluptatius a dolori optat es aceatem eos aut escimpost, cones

www.firma.cz

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptasiti dentur soles 
alias dio. Udigenit ea anis eum adi sit eiunt.
Ibus. Od quas eum earis di sunt anis quis excestiost la illendi sint 
laborupti beaquibus, odictae sequia verita vollut harchillupta voluptur 
aut voluptatius a dolori optat es aceatem eos aut escimpost, cones

1250 x 800 mm
NÁSTĚNÁ MAPA

400 x 140 mm
FIREMNÍ ZÁPIS

Ilustrační foto
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Hotel toMMY 
Kaštanová 205
547 01 Náchod - Babí
+420 491 452 452, +420 602 138 333
info@hotel-tommy.com

www.hotel-tommy.com
chci vědět víc

Mapu vydává: Kladské pomezí, o.p.s., pro rozvoj cestovního ruchu, Náchod. 
Na přípravě vydání spolupracovali: Markéta Venclová, lenka lembejová.
Foto: J. Záliš, t. Menec, M. Čejchan. 
Překlad: Mgr. dorota Budařová. Ilustrace: Petr Čuhanič. Grafika: Jan Záliš. Výroba: Jan Záliš.

Orientační
mapa

Kladského pomezí
―

Tipy na výlety, zábavu a poznání
pro rodiny s dětmi

www.kladskepomezi.cz

KladsKé pomezí 
Rozkoš cestovat
Šlápněte do pedálů nebo dorazte po svých 
s batohem na zádech. Zažijte bujaré festiva-
ly, ochutnejte místní pochoutky nebo si vy-
zkoušejte staročeský život a poznejte tradič-
ní metody zpracování potravin nebo výroby 
šatstva. 

Prozkoumejte hluboká údolí i strmá skalis-
ka, vystoupejte místní rozhledny a nechte se 
unést nejkrásnějšími výhledy. Objevte kouzlo 
vojenských řapíků a místní historie. Žhnoucí 
západy slunce jsou odměnou za každý den 
strávený v Kladském Pomezí. Zkrátka Rozkoš 
cestovat.
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KONTAKTZDE SE NYNÍ NACHÁZÍTE

Dny Plné ZáŽitKů na ROZKOŠi 

Rozkoš

KladsKé pomezí 
Rozkoš cestovat
Šlápněte do pedálů nebo dorazte po svých 
s batohem na zádech. Zažijte bujaré festiva-
ly, ochutnejte místní pochoutky nebo si vy-
zkoušejte staročeský život a poznejte tradič-
ní metody zpracování potravin nebo výroby 
šatstva. 

Prozkoumejte hluboká údolí i strmá skalis-
ka, vystoupejte místní rozhledny a nechte se 
unést nejkrásnějšími výhledy. Objevte kouzlo 
vojenských řapíků a místní historie. Žhnoucí 
západy slunce jsou odměnou za každý den 
strávený v Kladském Pomezí. Zkrátka Rozkoš 
cestovat.

adresa:  Kladská 346, 550 01 Broumov
tel.:   +420 777 699 588
E-mail:  wenet@seznam.cz

Farma Wenet
Bauernhof wenet Broumov1

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptasiti dentur soles 
alias dio. Udigenit ea anis eum adi sit eiunt.
ibus. Od quas eum earis di sunt anis quis excestiost la illendi sint 
laborupti beaquibus, odictae sequia verita vollut harchillupta voluptur 
aut voluptatius a dolori optat es aceatem eos aut escimpost, cones

www.wenet.cz

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
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adresa:  Kladská 346, 550 01 Broumov
tel.:   +420 777 699 588
E-mail:  wenet@seznam.cz

osÓwka
Bauernhof wenet Broumov3

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
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www.wenet.cz

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptasiti dentur soles 
alias dio. Udigenit ea anis eum adi sit eiunt.
ibus. Od quas eum earis di sunt anis quis excestiost la illendi sint 
laborupti beaquibus, odictae sequia verita vollut harchillupta voluptur 
aut voluptatius a dolori optat es aceatem eos aut escimpost, cones

adresa:  Kladská 346, 550 01 Broumov
tel.:   +420 777 699 588
E-mail:  wenet@seznam.cz

Důl Bohumír
Bauernhof wenet Broumov2

Hit, officim eium desenis et, vel moluptae velit eum ateniss ecepell 
autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptasiti dentur soles 
alias dio. Udigenit ea anis eum adi sit eiunt.
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tRaDicE a ŽivOt vElKýcH sPisOvatElů 

osobnosti

PříBěHy vOjEnsKýcH PEvnOstí a řOPíKů

Vojenské pevnosti

výlEty s BaťOHEm PRO cElOU RODinU

Toulavý baťoh

DOBROty a výROBKy místnícH RUKODělců

Regionální produkty
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P o d r o b n é  i n f o r m a c e
k  p ř í p r a v ě  d a t

•	 PDF	dokumenty by měly být vytvořeny nejlépe pomocí programu AcrobatDistiller, ev. exportem z Adobe InDesign  
s nastavením pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky v rozlišení 300 DPI, bez komprese, v dokumentu musí být 
vložena písma (případně mohou být převedena do křivek), všechny barvy musí být v režimu CMYK FOGRA 39.

•	 BITMAPOVÉ	OBRÁZKY	–TIFF,	PHOTOSHOP	EPS,	JPG musí být uloženy v barevném režimu CMYK, v rozlišení 300 DPI. Soubory TIFF 
ukládejte s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Soubory JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy  
s nejnižší možnou kompresí. Velikost dokumentu v pxpřipravte vždy 1 : 1 na velikost inzerátu.

•	 V	případě	dodání	podkladů	v	režimu	RGB nelze ručit za barevnou věrnost inzerátu, jelikož režim CMYK je oproti RGB zúžený 
barevný prostor (některé odstíny barev, obzvláště ty svítivé, se při převodu tzv. ztratí, tedy nelze je tiskem typu ofset tisknout)

• Podklady, prosíme, dodejte v elektronické podobě např. e-mailem (do 10 MB), větší objem dat pomocí úložiště  
(www.wetransfer.com).

• Data připravujte v programech Adobe: Illustrator, InDesign. Obrazy v Adobe Photoshop. Maximální plošné krytí barvou  
330 %.

• Formáty dat: Tiskové PDF,	EPS,	indd,	Ai	(k otevřeným formátům dodejte Vaše písma), nejvyšší kvalita JPG, TIFF. Rozlišení obrázků 
pro tiskové účely je 300 DPI.

• Standart PDF: PDF/X-1a:2001 (zaručuje ze své definice, že všechny obrázky budou v CMYK a verze pdfbude 1.3 (sloučené 
průhlednosti).

•	 Barevný	režim: CMYK, pro zachování správné barevnosti je nutný nátisk dle normy. ISO 12647-2:2004, barevný profil  
ISO coated/FOGRA27.

•	 V	inzerci	na	spad	je	nutné	přidat	na	každé	straně	5	mm	na	ořezu	obálky. V grafickém návrhu dodržujte bezpečnou vzdálenost 
textu a objektů (např. log) od hrany ořezu 5 mm, od hřbetu 10 mm. Černé písmo menší než 6 bodů nesmí obsahovat jinou barvu 
než černou (C0 M0 Y0 K100).

• Tisk: obálka plochý ofset, blok (vnitřní strany) rotační ofset. Vazba V1 (je třeba myslet na odsazení grafiky od hřbetu na  
2. a 3. straně obálky a první straně bloku

• Parametry: 2 400 dpi, 175 lpi, natočení rastru standardní.


