
 

  

Katalog ubytování a služeb – DOVOLENÁ v Českém ráji 

Pokyny  

- doporučený postup pro komunikaci a objednání inzerce v katalogu.  

1. Zvolte vhodný typ (velikost) inzerce (viz níže). 

2. Vytiskněte si typ formuláře dle kategorie Vámi prezentované služby (ubytování vs. ostatní 

služby). Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách nebo si je lze vyžádat na 

nejbližším informačním středisku či přímo na adrese SČR (v elektronické podobě). 

3. Vyplňte přiložený formulář pro Vámi prezentovanou službu. Text popisu v českém jazyce 

přizpůsobte velikosti inzerce (viz níže). Cizojazyčné překlady zajistí SČR.  

Text popisu v českém jazyce: 

- 1/8 strany – bez textu 

- 1/4 strany – pouze popisek v rozsahu max. 50 znaků (včetně mezer) 

- 1/1 a 1/2 strany – popis v rozsahu max. 400 znaků 

4. Počet a velikost fotografií připravte v závislosti na zvoleném formátu inzerce (viz níže).  

Fotografie: 

- 1/8 – 1 ks foto max. 40x40 mm (400x400 px) 

- 1/4 – 2-3 ks foto, min. 40x40 mm, max. 90x40 mm (900x400 px) 

- 1/2 – 3-4 ks foto, min. 40x40 mm, max. 90x60 mm (900x600 px) 

- 1/1 – 3-5 ks foto, min. 40x40 mm, max. 180x90 mm (1800x900 px) 

5. Fotografie dodejte v digitální podobě ve formátu JPEG nebo TIFF, v tiskové kvalitě a 

rozlišení min. 250 dpi. 

6. Fotografie přiložte v elektronické podobě na CD k vyplněnému formuláři nebo zašlete e-

mailem či službou www.uschovna.cz na kontaktní adresu SČR. CD s fotografiemi označte 

názvem zařízení či inzerované služby. 

7. Vyplněný a PODEPSANÝ formulář zašlete poštou na adresu Sdružení Český ráj nebo 

předejte osobně v kanceláři SČR nebo na nejbližším informačním středisku. 

8. V případě zájmu můžete zvolit zvýhodněnou nabídku inzerce na internetových stránkách 

www.cesky-raj.info. Detaily inzerce konzultujte s pracovníkem SČR.  

9. V případě, že jste inzerentem na stránkách www.cesky-raj.info, mohou být zaslané 

informace a podklady využity k aktualizaci Vaší stávající inzerce. 

10. S využitím Vámi zaslaných podkladů bude zpracována Vaše inzerce v katalogu. Konečný 

náhled inzerce Vám v případě zájmu může být zaslán ke kontrole věcné správnosti. 

11. Na základě Vámi zaslané objednávky Vám bude fakturována částka dle přiloženého ceníku 

(uvedené ceny jsou bez DPH). 

http://www.uschovna.cz/
http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/


 

  

12. V případě, že nemáte zájem o placenou inzerci v katalogu či na internetových stránkách, 

žádáme Vás o vyplnění alespoň základní ch informací o Vašem zařízení či službě, abychom 

mohli případným zájemcům poskytnout relevantní a ověřené informace. 

13. Uzávěrka objednávek inzerce je prodloužena do 21. června 2010, předpokládaný 

termín vydání je červenec/srpen 2010, aby katalog byl připraven k distribuci na 

podzimní a zimní veletrhy cestovního ruchu ve veletržní sezóně 2010/2011.  

 

Typy a ceny inzerce: 

- 1/8 strany,  43,5 x 91 mm,  cena 1.500,- Kč 

- 1/4 strany,  91 x 91 mm,   cena 2.500,- Kč 

- 1/2 strany, 186 x 91 mm,   cena 3.500,- Kč 

- 1/1 strany, 186 x 186 mm,  cena 6.500,- Kč 

Slevy: 

- členové Sdružení Český ráj – sleva 25 % 

- certifikovaní regionální výrobci – sleva 15% 

- inzerenti na stránkách www.cesky-raj.info – prodloužení inzerce na následující období 

za zvýhodněnou cenu 400,- Kč 

Kontaktní informace: 

Sdružení Český ráj     

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov     

Tel.: 481 540 253   

E-mail: info@cesky-raj.info     

http://www.cesky-raj.info  

 

Kontaktní osoba : 

Ing. Hana Ledabylová 

tel.: 739 449 510 

e-mail: ledabylova@cesky-raj.info. 
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