Edičný plán 2018
TERMÍNY
Milí obchodní a mediálni partneri, v nasledovnej prehľadnej tabuľke nájdete všetky
termíny uzávierok a vychádzania Magazínu Radar v roku 2018.
• Termín dodania podkladov je vždy k 15. v mesiaci, prípadne najbližší predchádzajúci
pracovný deň. Na blížiaci sa termín uzávierky vás vždy včas upozorníme.
• Magazín Radar vychádza vždy najneskôr 3. v mesiaci.
• V tabuľke nájdete tiež posledný deň, kedy je možné zrealizovať korektúry
v poslaných náhľadoch, textoch, fotografiách a inzerciách pred odoslaním
tlačových dát do tlačiarní. Na termín vás vždy upozorníme v prípade,
že redakčné a grafické práce bude zabezpečovať naša redakcia.

PRAVIDELNÉ RUBRIKY A TÉMY V ROKU 2018
Rubriky
Magazín Radar aj v roku 2018 pripravuje
pravidelné rubriky s pestrým obsahom,
na ktoré sú čitatelia zvyknutí:

rozhovory

zdravie

knižné
novinky

tipy
pre vás

techshow

poradňa

pozvánky

do
kina

do
divadla

na kultúrne
eventy

na športové
eventy

občasné rubriky zamerané sezónne,
prípadne podľa aktuálnych potrieb klientov:

fashion

culinarium

šport

bývanie

a mnohé
iné...

Témy na prvý polrok 2018
Aj v roku 2018 bude každé vydanie Magazínu Radar venované jednej téme,
ktorej bude vyhradená časť redakčného priestoru. Témy sú zamerané na spoločenské dianie,
zdravie či ekológiu. Budeme sa venovať aj témam, ktoré sú v spoločnosti do istej miery
tabuizované napriek tomu, že sú súčasťou každodenného života.
Ku všetkým pripravujeme rozhovory s odborníkmi a veríme, že tak bude obsah Radaru
ešte zaujímavejší nielen pre stálych čitateľov, ale osloví aj širší okruh nových.
Február – Diagnózy 21. storočia
Stále viac mladých ľudí bojuje s depresiou, panickou poruchou, záchvatmi úzkosti,
syndrómom vyhorenia či s tetániou.
Ako s nimi bojovať, ako sa správne motivovať pri dosahovaní svojich cieľov?
Marec – Ženy v mužskom svete
Čo hovorí história o meniacom sa postavení žien? Sufražetky, feministky, bojovníčky
za práva žien – ako vznikli, čo bolo ich cieľom a pôsobia ešte aj dnes?
Sú ženy a muži už naozaj rovnoprávni? Ženy verzus muži v pracovnom živote.
Apríl – Smrť
Súčasná spoločnosť je nastavená na krásu a mladosť, ktoré sa snažíme všemožne predĺžiť.
Zo staroby a smrti sa stáva tabu a vyvolávajú v nás strach.
V minulosti sa najväčšia úcta a pozornosť venovali starejším, smrť bola súčasťou života.
V mnohých spoločenstvách sa na ňu pripravovali celý život, ba niektorí ju vôbec nepovažovali
za koniec, len za prechod so vyšších sfér.
Máj – Smiech lieči
Dnes už aj lekári uznávajú, že pozitívne myslenie má veľký vplyv na naše fyzické zdravie.
Terapia smiechom nie je žiadna novinka, ľudia sa jej venovali už v minulosti
a dnes sa k nej vracajú. Ako funguje? Čo sa deje v našom tele a mysli, keď sa smejeme?
Jún – Žijeme v dobe plastovej?
Igelitové tašky, mikroténové vrecká a tony plastového odpadu v oceánoch,
ktoré nakoniec skončia aj v pitnej vode a na našich tanieroch.

TERMÍNY DODANIA PODKLADOV
Termín dodania
podkladov

Termín schválenia
náhľadov

Distribúcia od

Februárové vydanie

15. 1. 2018

29. 1. 2018

2. 2. 2018 piatok

Marcové vydanie

15. 2. 2018

26. 2. 2018

2. 3. 2018 piatok

Aprílové vydanie

15. 3. 2018

26. 3. 2018

30. 3. 2018 piatok

Májové vydanie

13. 4. 2018

25. 4. 2018

1. 5. 2018 utorok

Júnové vydanie

15. 5. 2018

28. 5. 2018

1. 6. 2018 piatok

Júlovo-augustové vydanie

15. 6. 2018

27. 6. 2018

3. 7. 2018 utorok

Septembrové vydanie

15. 8. 2018

27. 8. 2018

31. 8. 2018 piatok

Októbrové vydanie

14. 9. 2018

26. 9. 2018

2. 10. 2018 utorok

Novembrové vydanie

15. 10. 2018

29. 10. 2018

2. 11. 2018 piatok

Decembrovo-januárové
vydanie

15. 11. 2018

26. 11. 2018

3. 12. 2018 pondelok

Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu témy.

