
MEDIA KIT 2020/21
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

Oficiální mediálnéí partner

Asociace profesionálních učitelů lyžováníSvaz lyžařů České republiky Asociace horských středisek



VELIKOST TRHU (Česko/Slovensko)

Zdroj: The 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism
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22 %
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středisek

Lyžarské areály s 5 
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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 
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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 
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Pohled na Vysoké Tatry ze střediska Jasná, Slovensk
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Profil čtenáře
Každé vydání časopisu SNOW je rozesíláno 
na přibližně 5000 předplatitelů včetně 98 % 
českých a slovenských horských středisek. 
Předplatné je plně placeno a pokrývá roz-
manitý mix čtenářů z horského a sportovního 
průmyslu.

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

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

SNOW se adresně distribuuje všem členům 
APUL (přes 1000 aktivních učitelů lyžování) a 
AHS (přes 50 lyžařských středisek a dalších 
subjektů horského byznysu. 

Elektronická verze SNOW je zdarma k dispoz-
ici všem členům Svazu lyžařů, kterých je více 
než 14 tisíc.

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

Čtenářská základna:  ...........25 000
Náklad:  ....................................14 000
Čtenářů za rok:  .....................99 000
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

Asociace profesionálních učitelů lyžování

Asociace horských středisek

Svaz lyžařů České republiky



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)

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

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

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

nebo parciální lak 
Tisk: plochý offset; 150 lpi

Vydání uzávěrka  
objednávek

uzávěrka  
podkladů

expedice

SNOW 124 * říjen 4. 9. 2020 14. 9. 2020 1. 10. 2020

SNOW 125 vybavení 18. 9. 2020 28. 9. 2020 15. 10. 2020

SNOW 126 * listopad 2. 10. 2020 12. 10. 2020 29. 10. 2020

SNOW 127 destinace 16. 10. 2020 26. 10. 2020 12. 11. 2020

SNOW 128 * prosinec-leden 6. 11. 2020 16. 11. 2020 3. 12. 2020

SNOW 129 * únor 26. 12. 2020 5. 1. 2021 22. 1. 2021

SNOW 130 * jaro/léto 29. 1. 2021 8. 2. 2021 25. 2. 2021

* vč. SNOWbiz

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 1 800 000 nadšených lyžařů a milovníků zimních sportů. 
V průběhu hlavní zimní sezony bývá zobrazeno přes 2 400 000 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 100 kB

DOUBLE LEADER BOARD 750 Kč 950x200 px 100 kB

WALLPAPER 750 Kč 480x300 px 150 kB

SUPER FULL 250 Kč 560x100 px 60 kB

SKYSCRAPER 250 Kč 160x600 px 80 kB

Inzertní formáty (ceny bez DPH)

SNOW.CZ / Návštěvnost
Zobrazení stránek za rok: 12 073 035
Měsíční průměr zobrazených stran v zimní sezoně: 2 440 000
Návštěvníci za rok: 1 855 933
Průměrná doba na stránce: 2:32 min
Zdroj: Google Analytics, květen 2019 - duben 2020 

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
19 000+ 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 

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

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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