Odborný časopis vydává
Česká společnost pro jakost,
spolupracuje Slovenská
spoločnosť pre kvalitu.

www.csq.cz

Česká společnost pro jakost, z. s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, ČR
telefon: + 420 221 082 269, e-mail: sekretariat@csq.cz

JAK PUBLIKOVAT V PERSPEKTIVÁCH KVALITY
Základní pokyny pro autory:
Redakce časopisu Perspektivy kvality přijímá původní autorské příspěvky v češtině nebo slovenštině. Zveřejnění již
publikovaného článku je možné po dohodě s redakcí. Maximální rozsah článku by neměl překročit 8 normostran textu
(12 tis. znaků bez mezer). Zveřejnění většího rozsahu je možné pouze po dohodě s redakcí. Články je nutné předat
v elektronické formě na e-mailovou adresu kubla@csq.cz.

Formát podkladů:
• Článek musí být zaslán v dostupném textovém editoru (MS Word), písmem Times New Roman a s jednoduchým
formátováním.
• Tabulky a grafy musí být jako samostatné soubory v dostupných editorech (MS Word, MS Excel), případně jako obrázky
v tiskové kvalitě ve formátech JPG, TIF nebo EPS. Pro kontrolu mohou být náhledy tabulek a grafů vloženy do textu.
• Obrázky a fotografie zasílejte v elektronické formě jako samostatné soubory ve formátu JPG, TIF, EPS v tiskové kvalitě
(rozlišení 300 dpi). Pro kontrolu mohou být náhledy obrázků vloženy i do textu, případně v textu označeno jejich místo.
Každý příspěvek bude posouzen redakcí Perspektiv kvality a o jeho zveřejnění rozhoduje šéfredaktor. Autor bude vždy
o rozhodnutí redakce vyrozuměn.
Každý autor publikovaného článku má nárok na autorský výtisk Perspektiv kvality.
Pokud není smluveno jinak, uveřejnění příspěvku není honorované.
Předáním příspěvku poskytuje autor redakci nevýhradní, bezúplatnou, časově, územně i rozsahově neomezenou licenci
k užití příspěvku v časopise Perspektivy kvality, občasníku Be Q!, na internetových stránkách www.csq.cz a sociálních
sítích (Facebook, LinkedIn) České společnosti pro jakost. Ostatní záležitosti se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, v platném znění. Podrobnější informace pro autory najdete na www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality/

CENÍK INZERCE A TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INZERENTA
Podmínky k dodání hotových inzerátů:
• Elektronické dodání tiskového souboru ve formátech: PDF, JPG, TIF.
• Rozlišení fotografií: 300 DPI, barva: CMYK, spad: 5 mm, texty: v křivkách.
Objednávku inzerce a podklady posílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu inzerce@csq.cz nebo
kubla@csq.cz. Inzerát ke zveřejnění Vám můžeme připravit i "na klíč".
Obchodní podmínky najdete na www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality/

Formát

Barevný inzerát

Počet dodaných časopisů

170 x 170 mm + spad

40 000 Kč

10 výtisků

1/1 celá strana
1/1 celá strana
1/1 celá strana
Vnitřní strana časopisu
1/2 strany
1/3 strany nebo 1/4 strany
Reklamní článek
1 strana
Reklamní leták vkládaný dodaný objednavatelem
Generální partnerství pro 1 vydání časopisu
(reklama na obalu 1.+4. str. i uvnitř časopisu, reklamní článek)

14 000 Kč
14 000 Kč
11 500 Kč
8 000 Kč
4 000 Kč, 3 000 Kč
9 000 Kč
6 500 Kč
89 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Specifikace
Titulní a zadní str. obálky
časopisu – 1. a 4. str.
Obal – 2. strana
Obal – 3. strana

10 výtisků
10 výtisků
5 výtisků
2 výtisky
2 výtisky
5 výtisků
2 výtisky
100 výtisků

SLEVY PŘI UVEŘEJŇOVÁNÍ REKLAMY: – 2x opakování 12 % – 3x opakování 18 % – 4x opakování 22 %

