MEDIAKIT
MAGAZÍN RADAR JE PRVÝ A JEDINÝ VOĽNE DOSTUPNÝ
TITUL ZAMERANÝ NA ŠPORT A ZDRAVIE!

SME ZAMERANÍ NA:
ŠPORT • POHYB • VÝDRŽ • ROZHODNUTIE
PODPORU • JEDLO • ZDRAVIE • PLÁN
KALÓRIE • CYKLISTIKU • KILOGRAMY • VODU
ŠTART • MYSEĽ • METRE • TURISTIKU
ROVNOVÁHU • TEMPO • PRETEKY • SVALY
BEH • METRE • TELO • MOTIVÁCIU
RELAX • EKOLÓGIU • TURISTIKU • CIEĽ

NAŠOU CIEĽOVOU
SKUPINOU SÚ VÍŤAZI!
ŽENY AJ MUŽI, KTORÍ SA ROZHODLI ŽIŤ ZDRAVŠIE.
STARAJÚ SA O SVOJE TELO AJ DUŠU.
MYSLIA NA BUDÚCNOSŤ.
PRAVIDELNE ŠPORTUJÚ.
ROZMÝŠĽAJÚ O TOM, ČO ZJEDIA.
POSTAVILI SA NA ŠTART.
SÚ ODHODLANÍ PRÍSŤ DO CIEĽA.
NIE JE IM ĽAHOSTAJNÝ ANI OSUD NAŠEJ ZEME!

TÉMY, KTORÝM
SA VENUJEME:
• JEDLO
Zdravé recepty a potraviny, návody a rady pri varení, tipy na zdravú desiatu, pomocníci
do kuchyne, diétne a stravovacie plány a iné.

• ŠPORT
Športové pomôcky, športové oblečenie, tréningy, športoviská, technické vychytávky
a aplikácie pre športovcov, rady, tipy a zaujímavosti z rôznych športov a iné.

• AKTIVITY
Pozvánky na športové eventy, preteky, súťaže, fit-pobyty... Ale aj pozvánky do divadiel, kín,
na festivaly, semináre, akcie pre celú rodinu, tipy na knižky a iné tipy na relax a oddych.

• ZDRAVIE
Novinky a trendy, služby zdravotných stredísk, kliník s rôznym zameraním, kozmetických
• EKO
• INÉ

salónov, sáun, fyzioterapia, odporúčania pri jednotlivých športoch, vhodné výživové doplnky.
Aktuálne témy spojené s ekológiou, prebiehajúce alebo plánované projekty zamerané
na zlepšenie životného prostredia či recykláciu.
Zo športovej histórie, o športových legendách
a výnimočných udalostiach.

• LIFESTYLE
Ostávame verní aj rubrikám, ktoré si našli svojich čitateľov, preto sa v Radare aj naďalej
budú objavovať tipy a novinky z rôznych oblastí bežného každodenného života.

DISTRIBÚCIA
JE CIELENÁ
PREVÁDZKY RÔZNEHO ŠPORTOVÉHO ZAMERANIA.
PREVÁDZKY SO ZDRAVOU STRAVOU, KTORÉ SPOLU
S DONÁŠKOU JEDLA DORUČIA ZÁKAZNÍKOM
AJ MAGAZÍN RADAR.
OBCHODNÉ CENTRÁ, KINÁ, FIT A BIO PREVÁDZKY,
ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE PODUJATIA...

NÁŠ ŠPORTOVÝ PROJEKT:
ZBER MEDAILÍ
•
P
oskytujeme
im
tímovú
základňu,
ktorá
je
pre
nich
motiváciou
a
ponúka
podporu
• 
Spájame ľudí s rovnakým nadšením pre šport a hlavne beh.
pri napredovaní v plnení ich cieľov.

Oceníme ich rozhodnutie venovať sa zdravému životnému štýlu a športu a posilniť ich vôľu
• 
vo svojom rozhodnutí vytrvať aj naďalej.

• 

Vytvárame tímové prostredie, v ktorom každý člen cíti
spolupatričnosť, vlastnú výnimočnosť, a tiež možnosť
osobnej sebarealizácie.

• 

Tím s pestrým vekovým zastúpením ponúka detským
bežcom pozitívne vzory, ktoré môžu sledovať a starším
bežcom motiváciu plynúcu z mladého kolektívu.

Foto: Robert Pažitný

HISTÓRIA, PERSPEKTÍVA
A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU
• 
P
očet
členov
prijatých
do
tímu
sa
oproti
prvému
ročníku
takmer
zdvojnásobil
(z
35
na
63
členov).
• 
V
druhom
ročníku
Zberu
medailí
bolo
do
tímu
prijatých
okrem
dospelých
bežcov
aj
10
detských
bežcov
a
okrem
• 
Počet zaregistrovaných členov oproti prvému ročníku vzrástol o viac ako 20 %.

Slovákov sa jeho súčasťou stali aj bežci iných národností (Kolumbia, Ekvádor, Mexiko, Francúzsko, Ukrajina).

• 

V druhom ročníku Zberu medailí sa okrem Slovákov jeho súčasťou.

ZBER MEDAILÍ PODPORILI:
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MOŽNOSTI
SPOLUPRÁCE
• ČLÁNKY
– Informačné články

– Rubrika na pokračovanie
– Článok formou rozhovoru

• INZERCIA
– Plošná inzercia v rôznych formátoch

– Iné formy inzercie: vkladaná, vlepovaná, opáskovanie

• BARTROVÁ
– Ak máte záujem
o spoluprácu a radi by ste ako protihodnotu
SPOLUPRÁCA
ponúkli vaše služby, mediálny priestor alebo produkty,
neváhajte nás kontaktovať s vašou predstavou.

• INÉ SLUŽBY
– Napísanie článkov, odborná jazyková korekcia, grafické spracovanie/
zalomenie textov, vyhotovenie inzerátu/plagátu, fotografovanie

EDIČNÝ PLÁN A TERMÍNY
• JÚL –
AUGUST
– Termín
dodania podkladov 19. 6. 2020
– Distribúcia od: 5. 7. 2020

• SEPTEMBER
OKTÓBER
– Termín dodania podkladov
19. 8. 2020
– Distribúcia od: 7. 9. 2020

• NOVEMBER
-podkladov
DECEMBER
– Termín dodania
19.10.2020
– Distribúcia od: 7. 12. 2020

PRAVIDELNE SA VENUJEME TÉMAM:
BEH • TURISTIKA • CYKLISTIKA • PLÁVANIE • ZDRAVÉ RECEPTY
ŠPORTOVÉ LEGENDÁRNE OSOBNOSTI A UDALOSTI
RÔZNYM ZDRAVOTNÍCKYM TÉMAM • LIFESTYLOVÝM TÉMAM A TIPOM.

EDIČNÝ PLÁN
JÚL – AUGUST
•
•
•
• 
• 
• 
• 
• 
•

Rozhovor s Igorom Bukovským nielen o tom, čo sa stane s našim telom, keď začneme hladovať.
O histórii pôstu s Katarínou Nádsakou (etnologička)
Janyho rubrika Všetko o prerušovanom pôste
Bežecký kalendár leto a jeseň 2020 Ktoré behy si zachovali svoj pôvodný termín a ktoré boli presunuté? Čaká nás
bežecká sezóna, aká tu ešte nebola.
Chrbtica Najčastejšie príčiny bolesti. Je väčšina z nich riešiteľná? Bolesť chrbta a šport?
Cyklistika: Cyklotrip s Davidom Predstavíme vám človeka, ktorý na bicykli precestoval tisícky kilometrov po celom
svete. Aké sú jeho najväčšie zážitky, dobrodružstvá a spomienky.
Plávanie: Dospelí neplavci. Ako môže vzniknúť trauma z vody a ako ju prekonať? Je pre niekoho plávanie zo
zdravotných dôvodov nevhodné? Ako sa učíme plávať v dospelosti?
Turistika: Detský turista Prečo je turistika vhodná pre deti? Kedy a ako zažať? Detský ruksačik: Odkedy by malo mať
dieťa vlastný? Aká by mala byť jeho váha a jeho obsah? Výbava detského turistu, tip na výlet, motivácia, tip na desiatu.
Legendy
v dejinách športu: LOH 2020 Jediná letná olympiáda, ktorá už vstúpila do športových dejín, napriek tomu

(alebo práve preto) že sa nekonala.

Pripravujeme aj:
- špeciál o letných dovolenkových aktivitách na Slovensku
- niečo zo sveta zdravej stravy
- a veľa ďalších tipov.
Chcete naše témy doplniť, rozšíriť alebo máte tipy na ďalšie zaujímavé články? Napíšte nám!

INZERCIA A CENNÍK
310 × 225 mm

2/1
1500 €

PRODUKTOVÝ
TIP

155 × 225 mm

155 × 110 mm

75 × 225 mm

155 × 72 mm

48 × 225 mm

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

750 €

375 €

375 €

250 €

250 €

ŠPECIÁLNY PRIESTOR

90 €

1500 €

ZĽAVY

1/3 tretina strany
fotografia + popis + web

Obálka
predná
vnútorná

Prvá
strana

Obálka
zadná
vnútorná

Obálka
zadná
vonkajšia

Otvárateľná
obálka

1500 €

1500 €

1900 €

2900 €

Pri dlhodobej alebo opakovanej spolupráci poskytujeme
klientom zľavy v závislosti od objemu inzercie.
Ku každej inzercii poskytujeme PR priestor grátis
v printovom aj v online vydaní.

PERIODICITA dvojmesačník
NÁKLAD 20 000 ks
ROZSAH 44 strán
FAREBNOSŤ 4/4
FORMÁT 155 × 225 mm
SADZOBNÝ OBRAZEC 125 × 189 mm
DRUH TLAČE hárkový ofset
PAPIER obálka 170 g/m2; vnútro 115 g/m2

KONTAKTY
JAROSLAVA MAREKOVÁ
šéfredaktorka
+421 948 365 632
marekova@magazinradar.sk
www.magazinradar.sk

