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        Prague City Line - Poznej Prahu sám... 

Průvodce pro všechny, kteří se rádi vyhnou turisticky exponovaným místům a chtějí 
poznat z Prahy víc. Průvodce využívají obyvatelé Prahy, turisté pro svůj 3 až 4 den 
pobytu a rodiče s dětmi. Průvodce je oblíbený také díky nepřehlédnutelné turistické 
trase vyznačené přímo v ulicích Prahy.  
 

Obsah turistického průvodce 
Průvodce popisuje turisticky nejatraktivnější oblast Prahy 2, která zahrnuje známé i 
méně navštěvované památky a místa Prahy 2. Tvoří 6,5 km dlouhý  
okruh. Je určený pro zahraniční a české turisty i pro obyvatele Prahy, kteří si s našimi 
průvodci rádi zpestřují své procházky Prahou. 

Kudy vede trasa v turistickém průvodci:  
Karlovo náměstí - Reslova - Nábřeží - Palackého náměstí - Moráň - Albertov - Zítkovy 
sady - Nábřeží - Vyšehrad - Neklanova - Apolinářská - I.P.Pavlova - Ječná  
- Štěpánská - Karlovo náměstí 
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V turistickém průvodci najdete: 
 Mapu oblasti 

 Fotografie 

 Kreslené obrázky památek 

 Popis památek a zajímavosti 

 Zábavný kvíz o ceny 

 Rubriku Náš Tip - doporučení 

služeb  

 

 Dopravní informace 

 Slevové kupóny 

 Plošnou inzerci  

 Seznam doporučených služeb 

na trase 

Technické parametry: 

Tiskový náklad: 20 000 ks 

Garantovaný počet elektronického  

stažení: 50 000 ks 

Jazykové verze: Tištěná: ENG, CZ,  

Elektronická: ENG, CZ, DE 

Periodicita: 1 x rok 

Formát: A5,  Barevnost: 4/4 

Distribuce:  

Turistická Infocentra 

Domácí a zahraniční CK a CA 

Firmy 

Letiště Praha  

Hotely 

Veletrhy a workshopy 

Možnosti inzerce: 
 Formáty plošné inzerce  

 Umístění slevového kupónu 

 Zařazení krátkého sdělení do rubriky NÁŠ TIP  

 Kvízová otázka na míru  

Ceník prezentací  /  1 rok 

Formát Rozměry  
formátu 

TIŠTĚNÉ  

+ ELEKTRONICKÉ  

Cena/ rok 

 

POUZE  

ELEKTRONICKÉ 

Cena/ rok 

 

1/1 v: 210 x š:149 mm 28 000 Kč 14 000 Kč 

1/2 v: 105 x š:149 mm 18 500 Kč 15 000 Kč 

1/3  v: 70 x š:149 mm 15 000 Kč 7 500 Kč 

1/4 v: 105 x š:75 mm 12 000 Kč  6 000 Kč 

1/8 v: 52x š:75 mm 8 000 Kč 4 000 Kč 

Slevový 
kupón  

v: 52x š:75 mm 
oboustranně 5 000 Kč 3 000 Kč 

Náš Tip 
200 znaků textu v 
průvodci 1 900 Kč 900 Kč 

→ Formáty inzerce a ceník  

1/1  

v:210 x š:149 mm 

1/4  

v:105 x š:75 m
m

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

v:70 x š:149 mm 

 

 

 

1/2  

v:105 x š:149 mm 1/8  

v:52 x š:75 mm 

Slevy a možnosti plateb 

Propagace v dalším titulu  Sleva 20% 

Platba reciprocí  -  barterem Navýšení  30 % z ceny 

Platba splátkou 10 % RPSN 

Bonusy  
ke každé prezentaci 

(mimo NÁŠ TIP) 

→ ZDARMA Backlinks  
- zpětný odkaz elektronických  
průvodcích a mapách na vaše  
internetové stránky 

→ ZDARMA Firemní profil  
- na www.praguecityline.cz a 
www.praguecityline.com  

→ ZDARMA Týdenní newsletter  
- rozesílání informací o vašich akcích 
12 000 adres 

→ ZDARMA Kalendář akcí  
- automatické uveřejňování vašich 
akcí  

Slevový kupón 

 

Turistický průvodce: Prague City Line PRAHA 2 

TIŠTĚNÝ / ELEKTRONICKÝ 
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→ Ukázka zpracování průvodce  

Slevové kupóny na cesty 

Slevový kupón slouží k poskytnutí slevy  
na vaše služby a na základě jeho uplatnění 
poskytujete jeho majiteli slevu. Slevový kupón je velikosti 1/8 strany A5 - oboustranný. 
Lícní část obsahuje detaily slevy a rubová část slouží pro prezentaci vaší společnosti. 

NOVINKA 

http://www.praguecityline.cz
http://www.praguecityline.com
mailto:admen@admen.cz
http://www.praguecityline.cz/wp-content/files/20161207_pruvodce_PCL_Praha2_web.pdf

