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portfolio
Ambit Media, a. s. is one of the Czech Republic’s most distinctive

publishing houses. It currently publishes art+antiques,  
a magazine about art, architecture, design and antiques,  

and Sběratelské noviny. Ambit Media runs ART+, a portal that
provides results of art auction sales, and which is unique in the
Czech Republic. It also publishes ART+ Almanac Nos. 1 and 2
with analyses and comments on the art market events, both in

the Czech Republic and abroad, over the past year.



art+antiques

www.artcasopis.cz

Art+antiques is an exclusive monthly  
on the visual arts, architecture, design and
antiques. The magazine’s readers are not only
collectors and art professionals, but people
with an active interest in luxury lifestyle trends.
In each issue, readers find a detailed
invitation to an exhibition that starts in the
given month, a major interview, and a host of
thematic articles. Art+antiques is the only
Czech periodical that systematically focuses
on the art market.

specifikace a kontakty

Ing. Světlana Urbanová  
Group Sales Director 
Mobile: +420 604 931 471  
E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz 

Mgr. Kryštof Mikule
Account Manager
Mobile: +420 731 104 666
E-mail: krystof.mikule@ambitmedia.cz

Publication frequency: 10 times per year
Distributed press run: 10,000
Distribution: subscribers, HDS Retail, Geco 
and Valmont networks, selected bookstores, 
galleries and museums, fairs, festivals
Price: 
CZK 99 / EUR 4.70 (printed issue) 
CZK 109 / EUR 5.10 (printed double issue) 
Subscription:   
CZK 885 / year (printed edition)  
CZK 740 / year (electronic edition)



Advertising formats and prices, schedule

2/1
layout
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bleed
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1/2
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1/1
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1/2
layout
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bleed
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1/8
layout
91 × 57
bleed
n/a

Dimension Price

2/1 page spread CZK 200,000
1/1 page CZK 115,000
1/2 page portrait CZK 80,000
1/2 page landscape CZK 80,000
1/4 page CZK 40,000
1/8 page CZK 10,000
2nd cover page CZK 130,000
3rd cover page CZK 140,000
4th cover page CZK 150,000

Prices are VAT exclusive.

Non-standard formats
Belly bands, bookmarks, inserts, onserts  
and other atypical forms of advertising.  
Nonstandard advertising prices are based  
on individual calculation.

Schedule

Issue Orders Material due On sale

2 18 Jan 25 Jan 8 Feb

3 15 Feb 22 Feb 8 Mar

4 20 Mar 27 Mar 10 Apr

5 18 Apr 26 Apr 10 May

6 17 May 24 May 7 Jun

7+8 20 Jun 27 Jun 12 Jul

9 21 Aug 28 Aug 11 Sep

10 18 Sep 25 Sep 9 Oct

11 17 Oct 24 Oct 7 Nov

12+1 20 Nov 27 Nov 11 Dec

Belly band insert gatefold

Advertising dimensions are in
mm. In the case of bleed
formats, 5 mm must be added
to all trim sides.



ART+ Almanac, Book No. 1

For February 2018, the ART+ portal is
preparing the ninth annual ART+ Almanac,  
a map of developments on the art market,  
both in the Czech Republic and abroad, in 2017.
The previous eight issues of ART+ Almanac
were greatly received and became the basic
reference for collectors and dealers. All 
statistics regarding the total turnover on the
Czech art market and the number of 
millionkoruna or hundred-thousand-koruna 
items appearing in the media are based on 
ART+ portal data.

Specifications and contacts

Ing. Světlana Urbanová  
Group Sales Director 
Mobile: +420 604 931 471  
E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz 

Mgr. Kryštof Mikule
Account Manager
Mobile: +420 731 104 666
E-mail: krystof.mikule@ambitmedia.cz

On sale: 21 February 2018
Distributed press run: 10,000
Price of each ART+ Almanac book:
CZK 149 / EUR 6.50 (printed issue)
CZK 99 (electronic edition)

Advertising formats and prices

Dimensions Price

1/1 page CZK 60,000
2nd cover page CZK 80,000
3rd cover page CZK 80,000
4th cover page CZK 120,000

Advertising
dimensions are in
mm. In the case of
bleed formats, 5 mm
must be added to all
trim sides.

Prices are VAT exclusive.

Non-standard format prices based  
on agreement.

1/1
layout
n/a
bleed
220 × 200

Material due On sale

15 Jan 21 Feb

Schedule



ART+ Almanac, Book No. 2

The second ART+ Almanac book focuses
on the situation in the area of post-war and
contemporary art. Contemporary art is
usually sold through galleries instead of at
auctions, and the primary market is therefore 
much more difficult to determine. ART+ Almanac 
is the first collection of material about this 
growing art market category. Apart from studies 
on individual market segments (painting, 
sculpture, conceptual art, etc.) and profiles of
selected artists, ART+ Almanac will also
contain interviews with collectors and
overviews of art awards and any achievements 
by Czech artists abroad.

Specifications and contacts

Ing. Světlana Urbanová  
Group Sales Director 
Mobile: +420 604 931 471  
E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz 
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Account Manager
Mobile: +420 731 104 666
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www.artplus.cz

www.artplus.cz is an exclusive tool providing effective
references concerning the situation on the Czech  
art-andantiques market. The portal contains an extensive
database and news/analyses on current events in the
home market as well as abroad. The website was created
in close co-operation with art+antiques, the only monthly in
the Czech Republic that brings the most important news
from the visual arts, architecture, design and antiques, and
which has celebrated its 15th anniversary. ART+ is a unique 
source of specifically focused information that is regularly 
used by ČTK (Czech Press Agency) and the most popular 
national media. It is also quoted on prestigious portals that 
provide information about the art market abroad.

Basic information

– More than 1,300 unique users per day
– Collaboration with 20 leading auction houses
– A continuously updated database of more than  

180,000 items auctioned at Czech auctions
– More than 1,400 articles, commentaries and specific  

analyses in the news section
– Art market index quoted by the Czech media
– Auction calendar
– Announcements of planned sales of popular artists
– Well-arranged graphs and statistics
– Regular editions of ART+ Almanac in co-operation  

with art+antiques
– One-year membership fee: CZK 1,990

Contacts

Ing. Světlana Urbanová  
Group Sales Director 
Mobile: +420 604 931 471  
E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz 

Mgr. Kryštof Mikule
Account Manager
Mobile: +420 731 104 666
E-mail: krystof.mikule@ambitmedia.cz



Advertising formats and prices

Banner Price

leaderboard CZK 60,000
LH 1  vertical, top left 1 CZK 25,000
LH 2  vertical, top left 2 CZK 20,000
PH 1  vertical, top right 1 CZK 25,000
PH 2  vertical, top right 2 CZK 20,000
LD 1  vertical, bottom left 1 CZK 16,000
LD 2  vertical, bottom left 2 CZK 14,000
PD 1  vertical, bottom right 1 CZK 16,000
PD 2  vertical, bottom right 2 CZK 14,000
LH 1 + LH 2  double left banner –
PH 1 + PH 2  double right banner –
Square CZK 20,000
P 1  horizontal banner 1 CZK 30,000
P 2  horizontal banner 2 CZK 20,000
P 3  horizontal banner 3 CZK 18,000

Prices stated are for two weeks, include  
20% agency commission, and are exclusive of VAT.
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 Zahraničí  aukční trh není jen 
o velkých milionových rekordech, 
o nichž se většinou dozvídáme 
z tisku. To je jen šlehačka na dortu. 
Daleko zajímavější vnitřní cenový 
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném 
středním zajímavější cenovém pásmu, 
bla tralala bla tralala... celý článek
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Aukci v Sýpce přerušila policejní razie

 na Trhu  Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří 
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům 
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Vertical banner
120 × 450 px
a) top  

(left, right)
b) bottom  

(left, right)

leaderboard
900 × 120 px

Horizontal banner
600 × 105 px

Double  
vertical banner

(left, right)
120 × 910 px

square  
240 × 240 px

Static banners are accepted in JPEG format, dynamic  
banners in GIF format. We ask advertisers to create soft  
transitions between the individual slides of the GIF banner  
(Tween function in higher Photoshop versions). We do not  
accept advertising containing untrue, misleading or deceptive 
content or suggestive material.

ART+ NEWSLETTER
– The current events on the  

www.artplus.cz portal
– Current topics from the domestic and 

foreign art market, investment tips
– Regular features: Artwork of the Month, 

commentary on the current state of the 
ART+ Index, calendar of upcoming art  
and antiques auctions

– Published monthly in the auction season
– Currently approx. 15,000 subscribers  

with an interest in the art market
– Effective opportunity to place static 

horizontal banners (size: 680 × 200 px; 
price: CZK 10,000)



video

Basic information

– Location on Artplus.cz, a respected news/analysis portal  
with 15,000 registered users and a unique target group 
(established in 2009)

– High memorability
– Interactivity – the advertiser’s website is clickable  

while video is running
– Video on demand – viewers play video content when  

they want to and therefore pay much greater, targeted  
attention to it

Contacts

Ing. Světlana Urbanová  
Group Sales Director 
Mobile: +420 604 931 471  
E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz 

Mgr. Kryštof Mikule
Account Manager
Mobile: +420 731 104 666
E-mail: krystof.mikule@ambitmedia.cz

www.artplus.cz

Art+ Video offers exclusive interviews with
interesting personalities from the arts,
interviewed by long-term art+antiques 
editorin-chief, Jan Skřivánek.

Video advertising formats and prices

pre-roll mid-roll 1 mid-roll 2 mid-roll 3

Format: MP4, resolution: 1920 × 1080 px, aspect ratio: 16:9

The interviews last approximately 15 minutes. 
Four advertising blocks are available, each 30 seconds long.

Position Price

pre-roll CZK 70,000
mid-roll CZK 50,000

Price stated is for two weeks, includes  
20% agency commission, and is exclusive of 
VAT. Price excludes advertising production.



Sběratelské noviny

Sběratelské noviny (Collector’s Gazette) provides a unique
chance to address physicians as a new audience
interested in the art market. The content of Sběratelské 
noviny consists of original articles and material taken from 
art+antiques, the ART+ portal and ART+ Almanac.

Topics
– Interesting items from various segments of the art  

and antiques market
– The most important current exhibitions in our country  

and abroad
– Interviews with collectors and owners of auction houses, 

galleries and antique shops
– Information about upcoming auctions, fairs, exhibitions, etc.

Specifications and contacts

Ing. Světlana Urbanová  
Group Sales Director 
Mobile: +420 604 931 471  
E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz 

Mgr. Kryštof Mikule
Account Manager
Mobile: +420 731 104 666
E-mail: krystof.mikule@ambitmedia.cz

Publication frequency: four times per year
Distributed press run: according to the seg- 
mentation of target areas, 20,000–25,000
Distribution: AM Review subscribers, 
congresses, conferences, spring and 
autumn Antique fair

Advertising formats and prices, schedule

Dimension Price

Below bleed CZK 29,000
1/2 below bleed CZK 15,000
1/4 below bleed CZK 9,000

Prices are VAT exclusive.

Advertising dimensions
are in mm.

1/2 below bleed
layout
130 × 95
bleed
n/a

Below bleed
layout
265 × 95
bleed
n/a

1/4 below bleed
layout
63 × 95
bleed
n/a

Schedule

Issue Material due On sale

1 12 Feb 29 Feb

2 23 Mar 3 Apr

3 10 Sep 17 Sep

4 22 Oct 29 Oct



Length of validity
1. These general terms and conditions govern the publishing of adver-
tisements, including the insertion of advertising attachments into titles 
published by Ambit Media, a.s. (hereinafter the “publisher”). 

Ordering advertisements
1. The publisher accepts advertisements in the form of a binding 
 written/faxed order, or under a valid commercial contract.
2. The terms “advertising” and “advertisement” mean standard spatial 
advertising and inserted and bound/pasted advertisements, as well 
as PR articles. The publisher reserves the right to label the published 
PR articles as paid advertisements, commercial presentations, etc., in 
accordance with the law. A condition for publishing these PR articles is 
that they will not resemble the layout of editorial pages (namely division 
of words wrap, fonts, colours, lead paragraphs, etc.).
3. The order must include: the advertiser’s full name according to the 
Companies Register, billing address, mailing address, Co. ID No., VAT Reg. 
No., Companies Register incorporation details, bank account number, 
advertiser’s point of contact, including phone and fax numbers, the name of 
the publication in which the advertisement is ordered (if the advertisement 
is intended to appear in one of the thematic supplements, it is necessary to 
include the name of this supplement), date of publication, size and price of 
the advertisement, including any discounts/agency commissions claimed.
4. A correctly completed order will be confirmed in writing by the publisher. 
A faxed confirmation will also be treated as written. Written confirmation 
will be based on the advertising price list for the publishing media selected 
and it will contain information on the length, date of publi cation, name of 
publication and price of the advertisement (including the calculation of 
all surcharges and discounts/agency commission). If the advertiser fails 
to specify the size, location, and date, these choices will be handed over 
to the publisher, and the advertiser will pay the price of the actual printed 
advertisement.

The right to reject an advertisement
1. The publisher reserves the right to refuse an order if the graphics or 
text is contrary to applicable legislation, moral norms and conventions, 
or harmful or possibly harmful to the good name and interests of the 
publisher.
2. The publisher is not obliged to justify such rejection and will only 
inform the advertiser in writing. Such an order can also be rejected at 
a later stage if the reasons for doing so are identified subsequently.
3. The publisher reserves the right to cancel an already accepted and 
confirmed order if the advertiser is in more than 30 days arrears with the 
payment for an already published advertisement.
4. The publisher is not responsible for any damages incurred by the 
advertiser, if the publisher refuses to publish the advertisement for the 
above-mentioned reasons.

Materials for the advertisement
1. The publisher shall provide regular printing quality customary for 
the given publication, and also determined by the quality of supplied 

 materials. The advertiser shall accept a colour change from the chemical 
proofs corresponding with the printing technology of the given journal. 
The publisher is not responsible for defects caused by flawed materials 
supplied by the advertiser. If the publisher discovers such flawed mate-
rials and it is possible in terms of deadlines, it will ask the advertiser for 
new, correct materials. Otherwise the advertiser is not entitled to file any 
reclamation.
2. The advertiser is responsible for the timely supply of flawless mate-
rials (print-ready PDFs), according to valid technical specifications and 
shall bear the full cost of their creation.
3.  Part of the supplied materials must be chemical proofs. If the adver-
tiser does not insist on accurate colour reproduction, a digital proof of 
1:1 size will suffice. The date and time specified in the heading of the file 
containing the supplied materials must correspond with the heading on 
the proofs. If the data does not correspond or if proofs are not supplied at 
all, the publisher shall not be liable for the content and correct quality of 
the advertisement.
4. A cover sheet with the specific title, shipment date, advertiser’s (or 
client’s) name, and contact details for the graphic designer or person 
responsible for the accuracy of these materials must be included in the 
supplied documents.
5. The advertiser has the right for two free corrections included in the 
payment of CZK 3,000 excluding VAT (if the publisher creates the adver-
tisements from supplied partial materials). A third and any subsequent 
correction will be charged for. The price for one correction is CZK 500 
excluding VAT.
6. The publisher is not responsible for keeping or returning the materials. 
7. The advertiser is responsible for the content and legal admissibility of 
the supplied textual and pictorial materials and absolves the publisher 
of any claims made by third parties. The publisher is not obliged to verify 
whether the published advertising harms or will harm the rights and 
rightful interests of third parties.

Claims against the advertisement
1. The advertiser is obliged to claim against any defects of the published 
advertisement exclusively in writing within 30 days after its despatch, 
otherwise these rights shall expire.
2. If significant reduction of the advertisement’s informative value 
occurs, or the good name of the advertiser/client has been demonstrably 
damaged, the advertiser/client shall have the right to a discount or the 
publication of a corrected advertisement.
3. If re-publication of the advertisement is already superfluous, the 
advertiser can request a discount, up to the price of the incorrectly 
published advertisement. The publisher is responsible only for proven 
defects in the published advertisement.
4. When publishing repeated advertisements, the advertiser is obliged 
to check their accuracy and completeness immediately after each 
publication. The publisher will not accept the right to free publication 
of a repeated advertisement if the same mistake appeared after the 
repetition, and had not been reported to the publisher immediately after 
the previous publication.

General terms and conditions

Oranžová: PMS 021
Šedá: PMS 7545  

Oranžová: CMYK 0-72-100-0
Šedá: CMYK 0-0-0-75  

Šedá: CMYK 0-0-0-75  



Terms of Payment 
1. The prices of advertising are determined in accordance with the valid 
price list of the publishing medium in which the advertisement is published.
2. The advertiser shall pay the price of the advertisement on the  strength 
of an invoice issued by the publisher by transferring the relevant amount 
to the bank account specified on the invoice. The publisher will issue the 
invoice within 14 days from publication of the magazine in which the 
advertisement was published.
3. The invoice is payable within 14 days from the date of issue. The pu-
blisher shall mail the issue of the magazine in which the advertisement 
appeared to every advertiser along with the invoice. If the advertiser is an 
agency, the publisher shall send two substantiating issues.
4. If the advertiser is overdue with payment, the publisher will charge 
interest on the overdue payment at a rate to 0.05% of the price, for each 
day overdue.
5. If the advertiser fails to observe the payment due date, the publisher 
shall have the right not to publish any other ordered and confirmed 
advertisements until payment of the amount owed.
6. The publisher reserves the right for an advance payment for the ad-
vertisement before its publication, up to 100% of the price. An advertiser 
who is entering a business relationship with the publisher for the first 
time will be required to pay an advance of 100% of the price for the first 

three advertisements ordered. For these advertisements, a pro-form 
invoice with a due date 14 days before the date of publication will be 
issued. If the advertiser fails to pay, the publisher reserves the right not 
to publish the advertisement.

Cancelling an advertisement
1. Cancellation of an advertisement is subject to the following fees: if the 
advertiser cancels the advertisement 28 or more days before publication, 
they pay no fee; if the advertiser cancels the advertisement 15 to 27 days 
before publication, the fee is 50% of the advertisement price; if the adverti-
ser cancels the advertisement 14 or less days before publication, the fee is 
100% of the advertisement price. Cancellation must be made in writing.
2. If urgency so demands, cancellation can be performed by phone. 
However, it must be confirmed in writing within 24 hours.
3. In case of cancellation, the publisher has the right to require the 
repayment of discounts for repeated or financial volume, for which the 
advertiser loses their right after cancellation.

Final Provisions
The advertiser has been properly informed of the terms and conditions 
of Ambit Media a.s., agrees with them and confirms this agreement with 
their order for an advertisement.

Technical requirements

Form of materials: composite, print-ready PDF
Document must include: cropping and matching marks (12p 
shift from the clean size), bleed (minimum 5mm). For bleed 
sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages. 
colours: only the CMYK colour space
Pictures: 300 dpi resolution
Fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
Logos: vector-based only 
If the above requirements are not met, the publisher does not 
guarantee the final quality of the advertisement. The same 
applies when the appropriate proofs are not supplied. 
The general Ambit Media, a.s. business conditions can be 
found on www.ambitmedia.cz.

Extra charges, Discounts, 
Cancellation fees

Extra charges
+ 15% for posting in an exact position 
+ 10% for posting on the editorial page

Discounts for number of repetitions
3× – 5 %, 6× – 10 %, 12× – 15 %, Discount – 3 %

Cancellation fees
28 or more days before the publication date, the 
advertisement can be cancelled without a fee.
27 to 15 days before the publication date, 
the fee is 50% of the price.
14 or less days before the publication date, 
the fee is 100% of the price.
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