
Časopis DESIGN home&garden patří ke špičce v daném segmentu. Oproti většině ma-
gazínů tohoto typu se vymezuje zřetelným zaměřením na design jako takový a jeho vý-
znamné domácí i zahraniční tvůrce, samozřejmě především ve spojení s bydlením, ale také 
se současným přesahem do dalších oblastí moderního životního stylu. To vše v kontextu 
s praktičností a uživatelským komfortem. Prostor v něm proto dostávají jak návrháři, tak 
i zajímaví hráči a výrobci odpovídajících produktů na našem i světovém trhu, kteří mohou 
čtenářům jasně dokladovat trendy ohledně vzhledu a technologií, určených pro zlepšení 
nejen vnitřních a venkovních obytných prostor.

Směřování designu mapuje časopis DESIGN home&garden jak prostřednictvím konkrét-
ních realizací a projektů, tak s odkazem na významné, tématicky odpovídající výstavy a ve-
letrhy, konané v rámci naší republiky i celé Evropy. Aktuální vývoj v této oblasti se odráží 
rovněž v mapování soutěží pro renomované i mladé architekty a designéry. Výsledky všech 
těchto aktivit pak tvoří náplň jednotlivých článků, které se většinou průřezově, nikoliv vý-
hradně, zaměřují na určitý produkt a dávají čtenářům představu o panujících stylech bydle-
ní. Na významné novinky pak upozorňuje pravidelná rubrika DESIGN ZOOM. 

Dvouměsíčník DESIGN home&garden je určen čtenářům, orientovaným na kvalitu a obyt-
ný komfort, do něhož neváhají investovat. Přináší všestranné informace o neomezených 
možnostech designu a architektury, je ideální platformou pro kontakt mezi profesionály 
v oboru a jejich potenciálními zákazníky, inspirací k modernímu životnímu stylu v řadě pro-
línajících se oblastí.
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SPECIFIKACE

Periodicita: dvouměsíčník (6x ročně)
Náklad: 30 000 ks
Počet stran: min. 84 + 4
Provedení: obálka 300 g křída lesk, 
povrchová úprava dripoff PUV lak,  
vnitřní blok 90 g křída lesk, vazba V2
Cena za výtisk: 59 Kč
Distribuce: předplatitelé, prodejní síť 
po celé ČR, řízená distribuce, odborné akce 
(veletrhy, výstavy)
Čtenost: 87 000 osob

FORMÁTY INZERCE
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CENY INZERCE 

Titulní strana   199 000 Kč 
2. strana obálky 109 000 Kč 
3. strana obálky 99 000 Kč
4. strana obálky 129 000 Kč
2/1 strany 129 000 Kč
1/1 strany 89 000 Kč
1/2 strany 50 000 Kč
1/3 strany 35 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Rozměry jsou na spad. Pro ořez je nutné 
přidat spadávku 5 mm. 
Podklady pro inzerci ve formátech: 
PDF, EPS, TIFF, AI.
Rozlišení obrázků: 300 dpi
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VZDĚLÁNÍ

HODLÁ INVESTOVAT DO ZAŘÍZENÍ
RODINNÉHO DOMU NEBO BYTU

 

VĚK

ČTENÁŘSKÝ PRŮZKUM
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