
MEDIADATA titulu FanyInfo REVUE

Fany Info REVUE 
– ojedinělé gastronomické periodikum nabízí:

•  prezentaci výrobků a služeb 
formou inzerce, PR článků  
a dárků do soutěže,

•  propojení tiskové a internetové 
reklamy – banner na webových 
stránkách specializovaného 
velkoobchodu FANY Gastroservis 
(jedničky na pražském 
gastronomickém trhu) se stovkami 
tisíc zobrazení za jediný měsíc 
v případě objednání inzerce (počet 
opakování podle velikosti inzerátu),

•  možnost podpory prodeje  
formou kuponů na slevy,

•  velkou variabilitu vkládané 
reklamy – lze vložit nabídkové, 
propagační, informační či slevové 
letáky, katalogy, vzorky, brožury. 

Vkládanou reklamu je možné 
diverzifikovat podle regionu a typu 
gastronomického provozu.
Například brněnský výrobce luxusních 
pralinek může vkládanou reklamou 
oslovit například vybrané restauranty 
a kavárny na Moravě.

skvělý poměr mezi cenou a množstvím oslovených potencionálních zákazníků

výrazné individuální slevy inzerce vázané na proinzerované finanční objemy  
za konkrétní časové období

směřování sdělení o Vašich produktech a službách přímo k lidem s rozhodovací 
pravomocí (majitelé, ředitelé, šéfkuchaři, F&B manažeři a další)

VÝHODY Fany Info REVUE:







• Odborný gastronomický čtvrtletník • Na trhu od roku 2003 • Ojedinělý 
tradicí, kvalitou a úspěšností • Špičkový celobarevný tisk • 100 stran 
formátu A4 • Čtvrtletní periodicita (leden, duben, červenec, 
říjen) • Ověřený náklad více než 15 000 kusů • Zdarma po celé České 
republice • Pravidelně aktualizovaná databáze • Inspirativní, 
profesionální, zábavný • Reportáže, rozhovory, informace • Aktuální 
téma v každém čísle • Kalendář kulinářských akcí • Podnětné receptury
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Vkládaná inzerce do 25 g .......................................................................................................... 7,50 za kus

Minimální cena za vkládačku (bez ohledu na počet vložení) ..........................................................5 000,-

K tiskové inzerci je následující bonus:
1/T = banner 3 měsíce zdarma v hodnotě 30 000,-
2/1 TS = banner 3 měsíce zdarma v hodnotě 30 000,-
1/1 TS = banner 3 měsíce zdarma v hodnotě 30 000,-
1/2 TS = banner 2 měsíce zdarma v hodnotě 20 000,-
1/3 TS = banner 1 měsíc zdarma v hodnotě 10 000,-

Agenturní provize činí 15 procent!

příklad: Za inzerci formátu poloviny strany  
v časopise Fany Info REVUE

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 %.

1/3 TS ..............................................................................................42 000,-

Sazební formát na výšku .................................................................... 90,5 x 179 mm
Sazební formát na šířku ........................................................................ 185 x 87 mm

1/4 TS ..............................................................................................26 000,-

Sazební formát na výšku .................................................................... 90,5 x 133 mm
Sazební formát na šířku ..................................................................... 185 x 64,5 mm

1/8 TS .............................................................................................. 11 500,-

Sazební formát ................................................................................. 90,5 x 64,5 mm
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Titulní strana ............................................................................... 175 000,-

Sazební formát Fany Info REVUE .............................. 210 x 297 mm (+5 mm na ořez)
(inzerce na titulní straně podléhá schválení redakce)

2/1 TS ............................................................................................ 175 000,-

Formát k ořezu ......................................................... 420 x 297 mm (+4 mm na ořez)

1/1 TS ..............................................................................................97 500,-

Formát k ořezu ......................................................... 210 x 297 mm (+4 mm na ořez)
Sazební formát ................................................................................... 185 x 270 mm

1/2 TS ..............................................................................................59 000,-

Sazební formát na výšku .................................................................... 90,5 x 270 mm
Sazební formát na šířku ...................................................................... 185 x 133 mm

2/1 TS

420 x 297

K tištěné inzerci  
e-banner zdarma!

CO NOVÉHO VE             ?
VŠE PRO GASTRONOMII

Obecně prospěšné společnosti ETELA, která se zaměřuje na pomoc dětem a mládeži  
se zdravotními nebo sociálními problémy, je věnováno 10 procent z ceny inzerce!

e-banner
(v hodnotě 20 000 Kč)

2 měsíce zdarma  
na e-shopu www.fany.cz

Počet zobrazených stránek během jednoho čtvrtletí 
je v průměru více než 1 000 000 . 

Stránky sledují především profesionálové s rozhodovacími pravomocemi.

Zviditelnění Vaší nabídky!



technické informace

1)  Kompletní podklady
kompozitní PDF v tiskové kvalitě  
(nikoliv v monitorovém rozlišení – screen)

2)  Obrazové podklady  
mohou být dodány:
•  jako obrazová předloha  

– fotografie, diapozitivy, loga...

•  v digitální formě na platformě PC minimálně 
v rozlišení 300 dpi při 110% výsledného 
formátu v následujících formátech: JPG,  
TIF, GIF, BMP, EPS, AI, (písma v křivkách  
včetně log) na CD-ROM, DVD.

3) Textové podklady
text v textovém editoru na platformě PC 
a uložený jako prostý text (s příponou .txt)

4) Podklady pro e-banner
• rozměr 734 x 100 pixelů
• JPG nebo statický GIF

Tematické zaměření Fany Info REVUE:

1/2022     Prodej přes ulici – od výdejních okének přes  
bistra až po foodtrucky

2/2022     Veganská a vegetariánská strava  
součástí moderní gastroscény

3/2022     Ořechové a sezamové oleje – využití  
ve studené i teplé kuchyni

4/2022     Celiakie, aneb bezlepkové vaření  
v profesionální kuchyni

Inzerce: 
Pavel Faiereisl 
GSM: +420 602 309 396 
Internet: www.firevue.cz 
E-mail: pavel@fany.cz

Redakce a DTP studio: 
B2, spol. s r. o.

Koordinátorka: 
Barbora Kvasničková 
GSM: +420 777 227 322 
E-mail: barbora@firevue.cz

Šéfredaktor: 
Michal Moučka 
GSM: +420 602 588 532 
E-mail: sefredaktor@firevue.cz

Marketingová manažerka: 
MgA Michaela Kovandová 
GSM: +420 731 155 046 
E-mail: m.kovandova@fany.cz

Číslo Dodání závazné objednávky
 Dodání hotových podkladů 

Termín vydání  k inzerci v digitální podobě

 1/2022 20. 11. 2021 28. 11. 2021 Leden 2022

 2/2022 20. 2. 2022 28. 2. 2022 Duben 2022

 3/2022 20. 5. 2022 28. 5. 2022 Červenec 2022

 4/2022 20. 8. 2022 28. 8. 2022 Říjen 2022

Reklamace

Veškeré reklamace musí být  

uplatněny do 30 kalendářních dnů  

od uveřejnění inzerátu.


