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Časopis NOTA BENE je svojím 
konceptom výnimočný – distribuuje sa 
v uliciach dvadsiatich slovenských miest 
a predajcami sú ľudia, ktorí nemajú 
domov alebo sú ohrození stratou 
bývania. Ide o jedinečný nástroj pomoci, 
vďaka ktorému si predajcovia dokážu 
zabezpečiť ubytovanie a základné 
životné potreby a vďaka ktorému im 
dokážeme poskytovať sociálne služby 
potrebné pre skvalitňovanie ich života.

23 MESAČNÍK 1258 000/mesiac  

(zdroj: MML-TGI SR, 
3. a 4. kvartál 2022)

40 
+4 (obálka)

22 421 
ks/mesiac 
v roku 2022

20 
miest 
Slovenska 

celofarebná
Banská Bystrica, 

Bardejov, 

Bratislava, Čadca, 

Hlohovec, Holíč, 

Košice, Levice, 

Liptovský Mikuláš, 

Malacky, Nitra, 

Nové Zámky, 

Piešťany, Poprad, 

Prešov, Svidník, 

Trenčín, 

Trnava, 

Vranov nad 

Topľou, 

Žilina

204 x 280mm 

Inzerovaním v časopise NOTA 
BENE máte možnosť prihovoriť 
sa každý mesiac takmer 

60 000 čitateľom. 

Ročník:  

Tlačený priemerný 
náklad: 

Periodicita:  

Tlač:  Distribúcia: 

Čítanosť:  Počet čísiel ročne: Počet strán: Formát: 
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Prečo inzerovať 
v časopise 
NOTA BENE

KVALITNÉ MÉDIUM
NOTA BENE je už viac ako 20 rokov zárukou 
kvalitného obsahu. Na jeho tvorbe sa podieľajú 
skúsení žurnalisti, fotografi, ilustrátori a po-
predné osobnosti spoločenského, kultúrneho 
či duchovného života. Ponúka najrôznejšie 
témy, reportáže zo sveta, rozhovory so zau-
jímavými ľuďmi a citlivo otvára aj témy mimo 
mainstreamu. Nenájdete v ňom žiadny bulvár, 
umelé senzácie, nenávistné prejavy ani žiadne 
dezinformácie. Náš obsah je založený na 
rešpektujúcom prístupe voči ľuďom a prírode.

PESTRÉ PUBLIKUM
Svojím zameraním a skladbou čitateľov je NOTA 
BENE vhodné pre dlhodobé budovanie povedo-
mia o značke, ako doplnkové médium pre on-
line brandové kampane, na propagáciu aktivít 
spoločenskej zodpovednosti, ale aj propagáciu 
kultúrnych a spoločenských podujatí. Zasahuje 
celú populáciu, a to od najbonitnejších ľudí až 
po nižšiu strednú vrstvu.

ČITATEĽSKÝ PROFIL

Zo sociálneho hľadiska 
tvoria najväčsiu časť 
čitateľov Nota bene 
ľudia s vysokoškolským 
vzdelaním

Z demografického hľadiska 
sú najčastejšími čitateľmi 
Nota bene ľudia vo veku 
40-60 rokov

Častejšími čitateľmi Nota 
bene sú ženy (73,5 %) 
v porovnaní s mužmi (26, 5 %)

(prieskum, zdroj: MML-TGI SR, 3. - 4. kvartál 2022, 4000 respondentov, výsledky v %)

ženy
73,5 %

muži
26,5 %

20-29 r.

30-39 r.

40-49 r.

50-59 r.

Vek respondenta Pohlavie respondentaVzdelanie respondenta

60-69 r.

základné

vysokoškolské

SŠ bez 
maturity

SŠ 
s maturitou

70-79 r.
14-19 r.
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Citlivý prístup 
k umiestneniu inzercie 
v časopise NOTA BENE

MAX. 8 % CELKOVEJ PLOCHY
Vzhľadom na poslanie a štruktúru časopisu 
sa snažíme o to, aby celková inzercia nepre-
siahla 8 % celkovej tlačenej plochy mesační-
ka. Vaša inzercia sa tak nestratí v množstve 
komunikovaných informácií a zároveň čitate-
ľom zabezpečí prehľadné a príjemné čítanie.

AKÚ INZERCIU V ČASOPISE 
NOTA BENE NEZVEREJŇUJEME
V NOTA BENE nenájdete inzerciu propagu-
júcu alkohol, tabakové výrobky, hazardné 
hry, nebankové subjekty ani politické strany. 
Uplatňujeme etický prístup k inzercii.

CENNÍK INZERCIE

zadná obálka 
1/1 strana
1 690 eur

vnútorná obálka
1/1 strana 
1 470 eur

vnútorná 
1/1 strana
1 320 eur

Uverejnenie 
loga 
119 eur

2/1 dvojstrana
2140 eur

1/2 strany 
na šírku
800 eur

1/3 strany 
na výšku
630 eur

204 x 280 
mm 

+ 5 mm 
spadávka

204 x 280 
mm 

+ 5 mm 
spadávka

204 x 280 
mm 

+ 5 mm 
spadávka

podporo-
vatelia 
NOTA BENE: 

408 x 560 
mm 

+ 5 mm 
spadávka

204 x 140 
mm 

+ 5 mm 
spadávka
+ 5 mm 
spadávka

60 x 240 
mm 

+ 5 mm 
spadávka

Pri zakúpení dvojstrany 
sa stávate exkluzívnym 
inzerentom v danom 
mesiaci.

Cenník inzercie vianočného čísla NOTA BENE
Cena inzercie vianočného čísla časopisu NOTA BENE je 
z dôvodu zvýšeného nákladu a čitateľnosti oproti ostatným 
mesiacom vyššia. Cenu poskytujeme na vyžiadanie.

Nie sme platcami DPH, preto sú ceny uvedené bez DPH a sú konečné.

TECHNICKÉ PARAMETRE INZERCIE
Dodaná inzercia musí byť vo formáte PDF (CMYK/300 dpi), texty 
v krivkách, každý z uvedených rozmerov inzercie musí obsahovať 
+ 5 mm spadávku zo všetkých strán.

OBJEDNÁVKA INZERCIE
Na základe Vášho záujmu Vám zašleme objednávkový formulár, ktorý 
je potrebné vyplniť a zaslať na e-mailovú adresu kontaktnej osoby do 
5. dňa v mesiaci. Obdržaná vyplnená objednávka je záväzná.

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo
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Edičný plán inzercie 
na rok 2023

Mesiac Predaj Termín zasla-
nia záväznej 
objednávky

Termín 
dodania 
podkladov

apríl apríl 2023 5. 3. 2023 15. 3. 2023

máj máj 2023 5. 4. 2023 15. 4. 2023

jún jún 2023 5. 5. 2023 15. 5. 2023

júl júl 2023 5. 6. 2023 15. 6. 2023

august august 2023 5. 7. 2023 15. 7. 2023

september september 2023 5. 8. 2023 15. 8. 2023

október október 2023 5. 9. 2023 15. 9. 2023

november november 2023 5. 10. 2023 15. 10. 2023

december december 2023 5. 11. 2023 15. 11. 2023

január január 2024 5. 12. 2023 10. 12. 2023

Vydavateľ časopisu 
NOTA BENE
Vydavateľom časopisu NOTA BENE je občianske združenie 
Proti prúdu, ktoré už 22 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim 
bezdomovectvo získať dôstojný príjem, ubytovanie či vytvoriť 
si sociálne kontakty. Predajcom poskytujeme terénnu sociál-
nu službu, špecializované sociálne poradenstvo či právne 
poradenstvo a ďalšie nadväzujúce služby. V rámci programu 
Bývanie NOTA BENE predajcom pomáhame nájsť domov 
v cenovo dostupných nájomných bytoch. Dlhodobo sa aktívne 
podieľame na systémových a legislatívnych zmenách s cieľom 
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre ukončovanie bezdo-
movectva na Slovensku. Zároveň sme participovali na tvorbe 
prvej Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdo-
movectva, organizujeme odborné konferencie a publikujeme 
odborné materiály.

KONTAKTUJTE NÁS
Andrea Kocianová
E-mail: andrea.kocianova@notabene.sk
Tel. číslo: 0908 292 359


