Představení
titulu
a ceník inzerce
Vydává Unijazz – sdružení
pro podporu kulturních aktivit

www.magazinuni.cz

Představení titulu
UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence
vyprofiloval do podoby, jež je na českém mediálním trhu
ojedinělá. Zabývá se všemi oblastmi kultury, tedy hudbou,
literaturou, výtvarným uměním, divadlem, filmem, architekturou či fotografií, výběrově i antropologií, filozofií a dalšími
disciplínami v širokém kulturním kontextu.

Magazín vydává od roku 1991
Unijazz – sdružení pro podporu
kulturních aktivit, jedna z organizací
přímo navazující na činnost
Jazzové sekce.

rozhovory
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výtvarné umění
aktuální informace
architektura
Magazín UNI sází na inteligentního čtenáře, který i přes
uspěchanost doby vyhledává hlubší formace a názorové texty
důvěryhodných a zkušených autorů.
S UNI spolupracuje řada publicistů, z nichž mnozí patří už
léta k nejvyšším špičkám svých oborů, např. Petr Dorůžka
a Jiří Moravčík (oba world music), Vladimír Kouřil
(jazz), Alex Švamberk (rock), Z. K. Slabý, Petr Slabý
a Antonín Kocábek (alternativa), Michal Bystrov (tradiční hudba, literatura ad.), Radim Kopáč (literatura, výtvarné umění),
Zdeněk Justoň (antropologie) a mnozí další.
UNI vychází od roku 1991 a v roce 2015 tedy vychází jeho
25. ročník. Tím se řadí k několika málo nekomerčně zaměřeným
periodikům, která vznikla po listopadu 1989 a která dodnes
pravidelně vycházejí.

Nová podoba magazínu
V září 2014 se změnil zavedený úzký formát UNI, čtenáři stejně
milovaný jako nenáviděný, ve prospěch většího čtenářského
komfortu a širšího rozsahu.
V souvislosti s touto změnou získalo UNI větší prostor pro
pravidelnější informování o žánrech, kterým se doposud
věnovalo spíše okrajově. Tým externích spolupracovníků posílila další známá jména české kultury a publicistiky, například výtvarník a literát Eugen Brikcius, publicista a hudebník Ondřej
Konrád, divadelní specialista Jan Kerbr nebo spisovatelka,
písničkářka a publicistka Hana Lundiaková.
Od ledna 2010 funguje také plnohodnotná elektronická verze
časopisu. Nový obsah časopisu je na internetu odemčen pro
předplatitele, po třech měsících je zpřístupněn i pro ostatní
zájemce.

Informace o titulu
Kulturní magazín UNI je měsíčník a vychází vždy
v prvním týdnu daného měsíce, internetová verze je
průběžně doplňována o další aktuální informace.
Náklad
2000 kusů / 7000 návštěv internetových stránek
Distribuce
Předplatitelé v celé ČR / prodej po celé republice
u stálých prodejců / aktuálně na spřízněných akcích na
různých místech ČR (festivaly, koncerty...)
Cena
Cena na stáncích					
59 Kč / 2,90 EUR
Roční předplatné tištěné verze				
540 Kč
Roční předplatné elektronické verze 		
200 Kč
Cílová skupina
Ekonomicky aktivní se zájmem o kulturní dění v širokém
kontextu.

Možnosti inzerce
Inzerce v tištěné verzi magazínu

Barevná inzerce
vnitřní nebo zadní strana obálky
1/1 – 10.000 Kč + DPH
210x275 mm + 5 mm z každé
strany spad
1/2 – 5.000 Kč + DPH
210x135 mm + 5 mm z každé
strany spad
1/4 – 2.500 Kč + DPH
103x135 mm + 5 mm z každé
strany spad

1/2

1/1

Černobílá inzerce
v čísle, bez přesné pozice
1/1 – 6.000 Kč + DPH
183x232 mm

1/4

1/2

1/2 – 3.000 Kč + DPH
183x115 mm nebo 90x232 mm

1/8

Vklad letáků do tištěné verze
magazínu
do 50 g – 2,-/kus + DPH
do 100 g – 2,50/ kus + DPH

Inzerce v internetové verzi
magazínu
Banner 468x60 pxl – 500 Kč/týd.+ DPH
Button 125x125 pxl – 150 Kč/týd.+ DPH

Objednávejte na uni@unijazz.cz

1/4 – 1.500 Kč + DPH
90x115 mm
1/8 – 750 Kč + DPH
90x55 mm
Technická specifikace
Formát .pdf CMYK nebo
stupně šedi (PDF/X-1a:2001)
Harmonogram
Uzávěrka inzerce:
1. předchozího měsíce
Dodání podkladů:
20. předchozího měsíce
Distribuce časopisu:
nejpozději 5. daného měsíce

Vydavatel magazínu UNI
Unijazz, vydavatel magazínu UNI, sdružuje lidi, kteří se zajímají
o hudbu nejrůznějších žánrů, ale i o další kulturní oblasti, propojují souvislosti a vyhledávají nové skutečnosti.
Vydávání magazínu UNI není jeho jedinou aktivitou. Celoročně Unijazz provozuje Čítárnu (Praha 1, Jindřišská 5) s knihovnou, kam lze
přijít na autorská čtení, poslechové pořady, filmové projekce,
výstavy, besedy…, a klub Kaštan (Praha 6, Bělohorská 150),
kde jsou na programu koncerty, divadelní představení, projekce
filmů či přednášky. Kromě toho již více než 20 let pořádá letní
festival Boskovice, multižánrovou akci pořádanou na podporu
tamní židovské čtvrti, a podzimní mezinárodní hudební festival
Alternativa v Praze.
Podrobné informace o Unijazzu a všech jeho aktivitách najdete na www.unijazz.cz.

