
NABÍDKA 
PREZENTACE

Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 1808/3
120 00 Praha 2
info@svetknihy.cz

Vážení přátelé,

představujeme Vám propagační materiály 

28. ročníku mezinárodního knižního veletrhu 

a literárního festivalu SVĚT KNIHY PRAHA 2023 

a zároveň nabízíme možnost prezentace 

Vaší firmy. 

Jsme připraveni Vám pomoci či poskytnout

další informace a těšíme se na případnou spolupráci. 

Výrazné slevy pro vystavovatele!

11.–14. 5. 2023
Výstaviště Praha

Svět knihy
Praha ’23

svetknihy.cz

28. mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival

Téma: Autoři bez hranic



umístění rozměr (mm) cena

vstupenky – logo   20 x 30
náklad 50.000 ks pro partnery

vstupenky 205 x 75 OBSAZENO
inzerce na zadní straně

rezervováno

jednodenní 
vstupenka
One-day ticket

140,-27. mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival
Výstaviště Praha

27th International Book Fair 
and Literary Festival
Prague Exhibiton Grounds

včetně 21 % DPH
including 21 % VAT

Svět knihy
Praha ’22

Book World
Prague ’22

9.–12. 6. 2022

KAMPAŇ NA PODPORU ČETBY KNIH

UMÍSTĚNÍ LOGA NA VSTUPENCE

UKÁZKA INZERCE NA ZADNÍ STRANĚ VSTUPENKY

TECHNICKÉ PARAMETRY 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

UZÁVĚRKA: 10. 3. 2023
BEZ SLEVY, CENY JSOU KONEČNÉ

rozměr vstupenky: 205 x 75 mm
náklad: 50.000 ks

umístění vašeho loga na vstupenkách, případně inzerce na jejich zadní straně

široká veřejnost, návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost

OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

Podklady dodávejte:
ve formátu: PDF
v barevnosti: CMYK
rozlišení rastrů/obrázků: 300 dpi
se spadem: 5 mm + ořezové značky
texty převedené do křivek
Loga dodávejte:
přednostně ve vektorových formátech PDF, CDR, AI
nebo jako obrázky: TIF, JPG (300 dpi, s nízkou kompresí)

VSTUPENKY



umístění rozměr (mm) cena

elektronické vstupenky  190 x 60  
inzerce 

10 000 Kč

Svět knihy Praha 2023

11.–14. května 2023

KAMPAŇ NA PODPORU
ČETBY KNIH

TECHNICKÉ PARAMETRY 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

DO 20. 3. 2023
BEZ SLEVY, CENY JSOU KONEČNÉ

rozměr banneru: 190 x 60 mm
předpokládaný prodej: 15 000 ks 

umístění inzerce na elektronické vstupence

široká veřejnost, návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost

potvrzení všem, kteří si zakoupí el. vstupenku

OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

DISTRIBUCE

Podklady dodávejte:
ve formátu: JPG
v barevnosti: RGB
rozlišení: 300 dpi

ELEKTRONICKÉ
VSTUPENKY

UKÁZKA INZERCE 
NA ELEKTRONICKÉ 
VSTUPENCE



díl stránky specifikace rozměry (mm) cena/barva

obálka

 1/1 na spad 145 x 210 (+ 5 ořez) 19.500 Kč

 1/2 na zrcadlo (na výšku)   60 x 183 11.300 Kč

 1/2 zrcadlo (na šířku) 124 x   89 11.300 Kč

2. strana na spad 145 x 210 (+ 5 ořez) 25.800 Kč

3. strana na spad 145 x 210 (+ 5 ořez) 25.800 Kč

4. strana na spad 145 x 210 (+ 5 ořez) obsazeno

9.–12. 6. 2022
27. mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival
Výstaviště Praha

27th International 
Book Fair and 
Literary Festival
Prague Exhibiton Grounds

Program
Programme

Svět knihy
Praha ’22
Book World
Prague ’22

UZÁVĚRKA: 20. 3. 2023
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%

UKÁZKA INZERCE 1/2

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

uvedení pořadu – max 200 znaků vč. mezer – zdarma
formát: 145 × 210 mm
náklad: 20.000 ks
kvalitní tisková podoba, celobarevný

propagace programů pořádaných vystavovateli i nevystavujícími firmami v rámci
veletrhu Svět knihy Praha
kompletní chronologicky uspořádaný program literárního festivalu včetně
medailonů zúčastněných zahraničních autorů a rejstříku „Kdo je kdy“
přehledná tabulka všech pořadů v sálech na daný den
součástí jsou anglické anotace mezinárodních pořadů

návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční široká veřejnost, novináři, studenti

tři týdny před začátkem veletrhu do knihkupectví, knihoven, kulturních center
a na další místa
v průběhu veletrhu poskytován návštěvníkům zdarma ke vstupenkám, k dispozici
na Info stánku a v tiskovém středisku
online verze na svetknihy.cz

OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

DISTRIBUCE

Podklady dodávejte:
ve formátu: PDF
v barevnosti: CMYK
rozlišení rastrů/obrázků: 300 dpi
se spadem: 5 mm + ořezové značky
texty převedené do křivek
s bezpečnou zónu 10 mm (tj. texty a jiné prvky musí být odsazeny 
minimálně 10 mm od kraje, aby nedošlo k jejich zalepení do hřbetu)

TECHNICKÉ PARAMETRY 

KATALOG 
DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ



díl stránky specifikace rozměry (mm) cena/barva

 1/1 na výšku 210 x 297 10.000 Kč

UZÁVĚRKA: 31. 3. 2023
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

UKÁZKA INZERCE 1/1

formát: A4 – 210 × 297 mm
náklad: 1.200 ks 
elektronická podoba (ve formátu PDF na flash disku a CD, na )

adresář vystavujících firem a profesních organizací či firem, jejichž podnikání
souvisí s nomenklaturou veletrhu – ucelený přehled zástupců knižního trhu
česká a anglická verze – vyhledávaný informační materiál

česká a zahraniční odborná veřejnost, novináři a zájemci z řad široké veřejnosti

na veletrhu Svět knihy Praha všem vystavovatelům a odborné veřejnosti, na dalších akcích 
pořádaných společností Svět knihy, s.r.o. a Svazem českých knihkupců a nakladatelů, 
na zahraničních veletrzích a online verze na svetknihy.cz

svetknihy.cz
OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

DISTRIBUCE

Podklady dodávejte:
ve formátu: PDF
v barevnosti: RGB
rozlišení rastrů/obrázků: 300 dpi

TECHNICKÉ PARAMETRY 

KATALOG 
VYSTAVOVATELŮ



druh reklamy umístění cena

reklamní panel (obr. 1) + výroba venkovní, 90 x 200 cm 9.000 Kč

reklamní stojka 
pavilonů

5.500 Kčvlastní stojka 

1.500 Kč / den

(obr. 2) uvnitř jednotlivých 6.400 Kč
cena nezahrnuje grafiku 2.000 Kč / den

(roll-up) umístění dle dohody

1,90 Kč / ksdistribuce letáků umístění dle dohody

1.500 / den

UZÁVĚRKA: 31. 3. 2023
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

DISTRIBUCE

prostor pro reklamu upozorňující na Vámi nabízené produkty i Vaši firmu
umístění reklamních panelů (venkovní) a stojek (uvnitř pavilonů) na dohodnutých místech
(s možností zajištění výroby grafiky)
distribuci letáků ve vnitřních prostorách, na pokladnách a info stánku, cílený roznos na jednotlivé stánky

vystavovatelé veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost, široká veřejnost

u vstupu do areálu, na pokladnách, na Info stánku a ve vnitřních prostorách pavilonů

REKLAMNÍ PANELY
obr. 1 

REKLAMNÍ STOJKY
obr. 2

PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH 
DISTRIBUCE REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ
V AREÁLU AKCE



Podklady dodávejte:
statický obrázek ve formátu: JPG
rozlišení obrázku: 2176 x 448 pixelů

OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

DISTRIBUCE

prostor pro reklamu upozorňující na Vámi nabízené produkty, program na veletrhu i Vaši firmu
fyzický rozměr digitálního LED panelu 544 x 112 cm
možnost zobrazení statického obrázku
na LED panelu rotují různé reklamy. Vaše reklama se zobrazí vždy po 1 minutě na dobu 5 vteřin. 
Cyklus trvá dvě hodiny. Garantované zobrazení 120× za 2 hodiny.

vystavovatelé veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost, široká veřejnost

LED obrazovky jsou umístěny na dvou sloupech v pavilonu E 
a jednom sloupu v pavilonu B ze tří nebo čtyř stran, 
spodní hrana je ve výšce 3 m. Celkem se jedná o deset obrazovek.
Harmonogram nasazení jednotlivých reklam bude projednán individuálně.

LED panel zobrazování rozměr (pixely) cena

obrázek 2 hodiny / 120 zobrazení / 10 obrazovek 2176 x 448 500 Kč

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

UZÁVĚRKA: 15. 4. 2023

TECHNICKÉ PARAMETRY 

LED PANEL

LED PANEL



druh reklamy specifikace cena

výroba reklamy

hlavní banner – A 1 měsíc 30 000 Kč
ext max. 50 znaků 

reklamní banner – B  1 měsíc 12 000 Kč
a text

inzertní článek – C  1 měsíc 5 000 Kč
titulek a text 

(obojí max. 800 znaků vč. mezer), prolink

umístění PR článku na blogu Světa knihy 5.000 Kč

obrázek 1920 x 480 px / t

obrázek 510 x 340, titulek 

obrázek 1200 x 1200 px, 

cena dle typu reklamy dohodou

SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

Banner

OBSAH

CÍLOVÁ SKUPINA

PROPAGACE

propagace firmy i jednotlivých produktů na webových stránkách
aktuálního veletržního ročníku
na webu naleznete kompletní informace k mezinárodnímu knižnímu veletrhu 
a literárnímu festivalu Svět knihy Praha 2023, včetně online přihlášek, 
celého doprovodného programu, 

velmi dobrá návštěvnost

česká a zahraniční odborná veřejnost, široká veřejnost, zájemci o literární
dění a knižní obor

stránky jsou propagovány ve všech materiálech, a jsou důležitým 
informačním zdrojem pro vystavovatele, návštěvníky, 
odbornou veřejnost a média

Facebooku, interaktivní mapy veletrhu
a populárního blogu Světa knihy

formáty: jpg, png, gif (statický)
velikost: do 50 kb
primární barva banneru nesmí být v odstínech splývajících s podkladem webu,
případně banner musí mít rámeček v černé barvě o minimální šířce 2 px
Upozornění na specifikum mobilních zařízení (mobily, tablety aj.)
Při tvorbě bannerů je třeba počítat s responsivním designem webu, tj. že se banner bude až
do mezní hodnoty mobilního zobrazení zmenšovat s webem. Kreativní zpracování banneru
by tedy mělo fungovat i pro poměrné zobrazení s minimální šířkou 
pro 166 px pro malý banner a 506 px pro velký banner

TECHNICKÉ PARAMETRY 

REKLAMNÍ PROSTOR 
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.svetknihy.cz

obrázek text

BANNER - A

BANNER
B

BANNER
B

BANNER
B

ČLÁNEK - C


