
MEDIA KIT 2019/20
Časopis SNOW+SNOWbiz je oborový zdroj #1 pro české a slovenské lyžaře, snowboardisty a profesionály v horském byznysu 
SNOWbiz je pravidelná příloha časopisu SNOW, která nahlíží za oponu lyžování, do prostředí horského byznysu a profesí, které 
s lyžováním úzce souvisí. Logicky tak osloví zejména všechny insidery a profesionály, kteří od lyžování a hor chtějí více než jen 
rekreaci a lyžování je pro ně nejen koníčkem, ale zejména zdrojem obživy.

SNOW+SNOWbiz



VELIKOST TRHU (Česko/Slovensko)

Zdroj: The 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism

Český a slovenský 
lyžařský trh

22 %

176 
středisek

Lyžarské areály s 5 
a více vleky

816 vleků

Česko Slovensko

16 mil. (10,5/5,5 mil.)

283 (176/107)

3 224 000  
(2 236 000/988 000)

Počet obyvatel: 

Počet lyžařských středisek:

Počet lyžarů: 

35 %

2 236 000 
místních lyžařů

Podíl lyžařů 
k obyvatelstvu

lyžařských návštěv na 
tuzemského lyžaře2,5

lyžarských 
návštěv na vlek10 662

40 %

8 700 000 
lyžařských návštěv
Poměr zahraničních 

lyžařů

lyžařských návštěv 
na obyvatele0,6
lyžařských návštěv 
na zahraničního 
návštěvníka

0,5

36 %

107 
středisek

Lyžarské areály s 5 
a více vleky

456 vleků

18 %

988 000 
místních lyžařů

Podíl lyžařů 
k obyvatelstvu

lyžařských návštěv na 
tuzemského lyžaře3,8

lyžarských 
návštěv na vlek10 965

25 %

5 000 000 
lyžařských návštěv
Poměr zahraničních 

lyžařů

lyžařských návštěv 
na obyvatele0,7
lyžařských návštěv 
na zahraničního 
návštěvníka

1,0

Pohled na Vysoké Tatry ze střediska Jasná, Slovensk
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Unikátní Stezka v oblacích ve středisku Dolní Morava Chopok (2 024 m n. m. ) ve středisku Jasná, Slovensko

Profil čtenáře
Každé vydání časopisu SNOW+SNOWbiz je roz-
esíláno na přibližně 5000 předplatitelů včetně 
98 % českých a slovenských horských stře-
disek. Předplatné je plně placeno a pokrývá 
rozmanitý mix čtenářů z horského a spor-
tovního průmyslu.

Další průběžní čtenáři jsou hlavním náso-
bitelem dosahu časopisu. Podle naší ankety 
téměř tři čtvrtiny čtenářů SNOW+SNOW-
biz sdílejí své výtisky s kamarády a kolegy. 
Významná míra sdílení je korektním ukazate-
lem zájmu a hodnoty SNOW+SNOWbiz.

Čtenáři SNOW+SNOWbiz pracují zejména na 
středních a vyšších manažerských pozicích 
a z velké míry odrážejí názory tzv. „decision 
makerů“. 

©
 T

M
R

©
 D

M
 r

es
or

t

Periodicita:  .......................... 7x / rok
Založeno:  ....................................2002 

Čtenářská základna:  ...........26 000
Náklad:  ....................................14 000
Čtenářů za rok:  .....................71 000
Muži/ženy:  ..................67% / 33 %
Věk 21+:  ...................................... 96 %

#1 v plně hrazené distribuci

#1 v počtu předplatitelů

#1 v prodejích v novinových 
stáncích a ve sportovních 
prodejnách 

Aktivity čtenárů
Sjezdové lyžování .......................93% 
Běžecké lyžování  .......................45% 

Freeride  ........................................29% 

Snowboarding  ............................15% 

Skitouring  ....................................11% 

Cyklistika  ......................................89%

Počet párů lyží vlastněn 
čtenáři
jeden  ..............................................28% 

dva  ..................................................37% 

tři  ....................................................18% 

čtyři  ...................................................8% 

pět a více  .........................................9%

Kde čtenáři časopisu SNOW 
lyžují
Česká republika  .........................88% 

Rakousko  .....................................51% 

Itálie  ...............................................28% 

Slovensko .....................................22% 

Francie  .............................................9% 

Německo  .........................................7% 

Švýcarsko ........................................7% 

Destinace snů čtenárů
Kanada  ..........................................50% 

Švýcarsko ......................................49% 

USA  ................................................42% 

Francie  ..........................................33% 

Zdroj: čtenářská anketa SNOW

Zdroj: ABC ČR – audit prodaného nákladu



Harmonogram

Požadavky na podklady: Podklady akceptujeme ve formátu PDF (PDFx). PDF musí obsahovat všechny potřebné informace pro výsledný kvalitní tisk inzerce: 
fonty musí být vloženy; barevné obrazy v rozlišení 300 dpi (600 dpi pro černobílé grafiky), barvy v režimu CMYK. 
Ořezové značky: Při přípravě PDF přidejte také ořezové značky. Ořezové značky nesmí zasahovat do spadávky, která musí přesahovat tiskovou plochu o 3 mm na 
všechny strany.

Ceník inzerce (ceny bez DPH)

Annonce
Řádková inzerce
Do 500 znaků 
Možnost přidání loga nebo obrázku

Za dvě nebo více stránek reklamy v jednom vydání náleží sleva 10 %. 2. strana obálky s příplatkem 25 %,  3. strana obálky + 15 % a 4. strana +35 %.

Formát SNOW základní ceny SNOWbiz speciální ceny

2/1 170 000 55 000

1/1 100 000 30 000

1/2 53 000 16 000

1/3 37 000 11 000

1/6 19 000 6 000

podval 10 000 4 000

Annonce max. 500 znaků/+logo: 1 250 /+500

Technické parametry
Formát: 220x263 mm
Formát zrcadla: 197x242 mm
Vazba: V2

Papír: křída lesklá 100g 
Obálka:  křída 200g + lesklé lamino 

nebo parciální lak 
Tisk: plochý offset; 150 lpi

Vydání uzávěrka  
objednávek

uzávěrka  
podkladů

expedice

117 SNOW říjen * 6. 9. 2019 16. 9. 2019 3. 10. 2019

118 SNOW Market vybavení 20. 9. 2019 30. 9. 2019 17. 10. 2019

119 SNOW listopad * 4. 10. 2019 14. 10. 2019 31. 10. 2019

120 SNOW Time destinace 18. 10. 2019 28. 10. 2019 14. 11. 2019

121 SNOW pros./leden * 8. 11. 2019 18. 11. 2019 5. 12. 2019

122 SNOW únor * 27. 12. 2019 6. 1. 2020 23. 1. 2020

123 SNOW Active * jaro/léto 31. 1. 2020 10. 2. 2020 27. 2. 2020

* vč. SNOWbiz

| 182 |

RESORT DOLNÍ MORAVA 
hledá pracovníky na pozice: animátor/ka, 
barman/ka, čísník /servírka, elektrikář, hote-
lová pokojská, instruktor lyžování a snow-
boardingu, obsluha lanové dráhy, obsluha 
Stezky v oblacích, pokladní, recepční, rezer-
vační pracovník a wellness recepční. Zaměst-
nanecké benefity zahrnují: sezónní skipasy, 
slevy a zvýhodněné služby, wellness a fitness, 
strava a ubytování v resortu, příspěvky na 
dopravu, náborové příspěvky. 
Kontakt: 123 456 789

OBSLUHA LANOVÉ DRÁHY: Resort Dolní 
Morava hledá pracovníky na pozice obsluhy 
lanové dráhy. Budete u nás zodpovídat za 
stav lanové dráhy a kontrolovat její provozu-
schopnost, řídit ji a obsluhovat, organizovat 
přepravu na ni, kontrolovat, udržovat a opra-
vovat ji a dohlížet na dodržování přepravního 
řádu. Jedná se o celoroční pracovní pozici. 
Pro další informace kontaktujte 
123 456 789 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ: Budete u nás 
udržovat el. zařízení lanových drah, řídícího 
stanoviště a rozvodny, kontrolovat elektro-
zařízení v areálu, udržovat elektrické nářadí 
a spotřebiče, spolupracovat při sestavování 
plánu údržeb, provozu, školení atd. Nabízíme 
uplatnění v dynymicky rostoucí firmě, uby-
tování přímo v resortu, závodní stravování 
a nadstandardní firemní benefity. 
Kontakt: 123 456 789

SAMOSTATNÝ A POMOCNÝ KUCHAŘ: 
Nabízíme práci na plný úvazek nebo na zkrá-
cený úvazek pro v oboru vyučené kuchaře, 
s maturitou i bez. Očekáváme zájem o práci 
v zážitkové gastronomii, flexibilitu a zodpo-
vědnost. Uvítáme praxi v oboru, ale pokud 
budeš chtít, vše tě naučíme. Ubytování ti 
zajistíme přímo ve středisku. 
Pro další informace kontaktuj: 
123 456 789

SKIAREÁL KLÍNOVEC: hledáme nové kolegy 
do našeho týmu. Do trvalého pracovního 
poměru aktuálně hledáme elektrikáře 
a strojníky lanové dráhy, na sezónní pracovní 
pozice přijmeme pokladní, instruktory 
lyžování a snowboardingu, prodavače spor-
tovního vybavení. Zdarma skipas a možnost 
lyžování ve volném čase, zajištěna doprava 
z okolí Ostrova a Jáchymova. 
Více informací na 123 456 789

HYDRANTY ROGERS: umožňují obsluhovat 
všechny vnitřní díly z vrchní nadzemní strany 
hydrantu bez zbytečně časově náročných 
výkopových prací. Zúžený sedlový ventil 
pevně těsní a může být snadno uzavřen či 
otevřen i pod vysokým tlakem vody. Vyzna-
čují se velkou kapacitou a automatickou 
výpustí. Hydranty je možné dodat v délkách 
2,5 m, 2 m, 0,5 m a 0,3 m. 
Více informací na 123 456 789

DEMACLENKO: kompletní řada zasněžo-
vacích zařízení, méně trysková děla, více 
trysková děla, čtyři typy odhlučněných děl 
a zasněžovací tyče ve třech provedeních 
(jedno okruhová, dvou okruhová a tří 
okruhová zasněžovací tyč). Tato zasněžovací 
zařízení nabízíme v mnoha konstrukčních 
možnostech. Poradenství, projekce, montáž, 
prodej veškerého příslušenství, půjčovna 
zasněžovacích zařízení. Více informací na 
123 456 789

 

BYZNYS SPOJENÝ SNĚHEM

ANNONCE

dvoustrana
na spad: 
440 x 263 mm (po ořezu)  
+ 3mm na všechny strany
do zrcadla: 
418 x 242 mm

1/1
na spad: 
220 x 263 mm
(po ořezu) + 3mm 
na všechny strany

do zrcadla: 
197 x 242 mm

1/2 šířka
na spad: 
220 x 130 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

do zrcadla: 
197 x 119 mm

1/3 výška
na spad: 
74 x 263 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

do zrcadla: 
63 x 242 mm

1/2 výška
na spad: 
108 x 263 mm
(po ořezu) + 3mm 
na všechny strany

1/6 výška
na spad: 
74 x 130 mm
(po ořezu) + 3mm 
na všechny strany

1/3 šířka
na spad: 
220 x 89 mm
(po ořezu) + 3 mm 
dole, zleva a zprava

do zrcadla: 
197 x 78 mm

do zrcadla: 
97 x 242 mm

do zrcadla: 
63 x 119 mm

podval
179 x 25 mm



SNOW.CZ
Webové projekty SNOW+SNOWbiz jsou odrazem lyžařského trhu a představují 
největší český a slovenský online hub pro lyžařský průmysl a horská střediska.

SNOW+SNOWbiz přináší inzerentům významné a přesně cílené publikum čítající 
v průběhu roku více než 1 500 000 nadšených lyžařů a milovníků zimních sportů. 
V průběhu hlavní zimní sezony bývá zobrazeno přes 2 000 000 stránek měsíčně.

Online média

SNOW.CZ / profil uživatele
Muži / Ženy: 54 % / 46 %
Věk návštěvníků: do 25 let – 8 %; 25–44 let – 60 %; více než 44 let – 22 %
Vzdělání návštěvníků: středoškolské s maturitou 40 %; vyšší odborné 
vzdělání 10 %; vysokoškolské 19 %
ABCDE národní socioekonomická klasifikace: A - nejvyšší 23 %; B 21%; C 35 %
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Leden 2018

Banner CPT (cena za 1 000 
zobrazení)

rozměry datová velikost

BIG SQUARE 500 Kč 300x300 px 70 kB 

LEADER BOARD 500 Kč 950x100 px 80 kB 

DOUBLE LEADER BOARD 650 Kč 950x200 px 100 kB 

SUPER FULL 320 Kč 560x100 px 60 kB 

SKYSCRAPER 400 Kč 160x600 px 80 kB 

Inzertní formáty (ceny bez DPH)

SNOW.CZ / Návštěvnost
Zobrazení stránek za rok: 10 729 000
Měsíční průměr zobrazených stran v zimní sezoně: 1 980 000
Návštěvníci za rok: 1 650 000
Průměrná doba na stránce: 2:44 min
Zdroj: Google Analytics, květen 2018 - duben 2019 

Redakční E-mailing
Naše emaily oslovují publikum 
zainteresovaných čtenářů, 
kteří chtějí pravidelně získávat 
informace o aktivitách skupiny 
SNOW. Nabízíme sponzorskou 
inzerci v našich redakčních 
e-mailech a také exkluzivní 
newslettery, které jsou plně 
věnovány vaší značce.

Počet aktivních příjemců: 

50 000

Facebook snow.cz
18 000+ fanoušků



Zadávání inzerátů a předání podkladů: Zadavatel se zavazuje předat 
vydavateli podklady nejpozději v termínu inzertní uzávěrky. Nedodání 
podkladů v tomto termínu se považuje za storno objednávky ze strany 
zadavatele k poslednímu dni vypršení lhůty pro dodání podkladů. Za 
včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný 
zadavatel. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost předloh 
pro inzerci. Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných 
inzerátech a není odpovědný za případné porušení práv třetích osob. 
Inzeráty, které nejsou rozeznatelné od redakčních textů, mohou být 
vydavatelem označeny jako „Inzerce“ nebo „Komerční tip“. 
Storno: Zrušení objednávky do 30 dnů před uvedeným termínem vydání 
bude zpoplatněno stornopoplatkem ve výši 30 % ceny objednávky, při 
pozdějším zrušení objednávky zadavatel uhradí 100 % ceny objednávky. 
Kvalita tisku: Vydavatel zaručuje obvyklou tiskovou kvalitu v rámci 
technických možností daných bezchybnými tiskovými podklady. 
Šíření inzerátu: Vydavatel se zavazuje rozšířit inzerát ve smlu-
veném nákladu. Za smluvený náklad se považuje náklad deklarovaný 
v ceníku, není-li uvedeno jinak. Případnou očekávanou odchylku sku-
tečného nákladu odráží sleva poskytnutá z ceníkové ceny inzerátu. 
Vklady: Vydavatel se zavazuje umístit vklad do smluveného vydání 
časopisu v množství, které zadavatel objednal. V případě odchylky 
vloženého množství o více než 5 % je vydavatel povinen informovat 
zadavatele a příp. poskytnout odpovídající slevu nebo zajistit vrácení 
nevložených materiálů. 
Platební podmínky: Faktura se zasílá zadavateli spolu s kontrolním 
výtiskem nejpozději do 15 dnů po zveřejnění inzerátu. Je splatná do 
14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto jinak. Ceny uvedené v ceníku 
a objednávce jsou uvedeny bez DPH. V případě, že se vydavatel 

2019 obchodní podmínky
a zadavatel inzerce domluví na úhradě inzerce zápočtem 
za zboží, cena zboží se určí dle aktuálního velkoobchodního 
ceníku zadavatele (bez DPH), není-li uvedeno jinak. V případě 
zápočtu za skipasy nebo jinou službu je vydavatel oprávněn 
nabídnout skipasy nebo jinou službu k prodeji se slevou na 
vlastním internetovém portálu a tuto nabídku zveřejnit i na 
portálech třetích stran (tzv. agregátory slev), přičemž zadavatel 
se zavazuje akceptovat skipas nebo poskytnout takto prodanou 
službu po dobu nejméně dvou let od data uzavření objednávky. 
Promlčecí doba se sjednává na 15 let. 
Právo odmítnout inzerát: Vydavatel si vyhrazuje právo 
odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo 
technické formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, 
dobrými mravy a zvyklostmi, jestliže poškozuje dobré jméno 
vydavatele, případně tématicky neodpovídá zaměření daného 
titulu. Vydavatel není povinen zadavateli zdůvodňovat odmít-
nutí inzerátu. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objed-
návku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou 
inzerci, event. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. 
Reklamace: Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti 
nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na 
slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v roz-
sahu, v němž byl účel inzerátu omezen. Reklamace na kvalitu 
tisku je možné uplatnit pouze u inzerátů, které byly dodány 
s barevným nátiskem. Pokud se v průběhu tisku projeví tiskové 
nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly 
patrné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. 
Reklamovat inzerci je možno do 30 dnů od termínu vydání. 

kONTAkty
Pro individuální nabídku kontaktujte svého 
obchodního zástupce nebo redakci.

Vydavatel
SLIM media s.r.o.
Husitská 344/63, 13000 Praha  

Šéfredaktor, SNOW+SNOWbiz  
Obchod a Marketing
Tom Řepík | tom.repik@snow.cz
Tel.: +420 608 710 100

Petr Socha | petr.socha@snow.cz
Tel.:  +420 777 905 060

Petr Havelka | petr.havelka@snow.cz
Tel.:  +420 775 610 757

Technologie Snowfactory  výrobce TechnoAlpin, která vyrábí sníh i při 
plusových teplotách, středisko Monínec, podzim 2016

Celoročně provozovaný Twinliner ve slovenském středisku 
Jasná
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Ester Ledecká – největší příběh Zimních olympijských her 2018
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