
Torty od mamy prvý slovenský časopis venovaný nielen milovníkom tort. Magazín plný originálnych
tém a skvelých tipov. Udáva trendy, inšpiruje i radí vo svete zákuskov, tort a medovníkov. 

Pomáha zorientovať sa v cukrárskych pomôckach,  surovinách, polotovaroch a najnovších trendoch. 

Ľahkým, pútavým štýlom vstupuje spolu s čitateľmi do sladkého a voňavého sveta slovenských 
i zahraničných cukrárov. Obrázkové postupy zdobenia tort či šťavnaté recepty striedajú rady

odborníkov. Ponúka množstvo fotopostupov a receptov.

Torty od mamy, časopis pre ženy, deti i celé rodiny. 
Jednoducho potešenie pre všetkých, čo milujú sladké.  

Vydavateľ: 
nanicmama.sk, s. r. o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 44 244 436, IČ DPH: SK2022646439 
Registrácia: OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 53457/B

Kontakt:
Veronika Šulík, šéfredaktorka časopisu Torty od mamy
veronika.sulik@tortyodmamy.sk, t.č. 0918 593 285

Technické špecifikácie:
Ročník: XI
Náklad časopisu: 13 000 ks
Periodicita: 4 krát ročne
Počet strán: 52 (48 blok + 4 obálka) 
Cena časopisu: 1,99 € pre koncového zákazníka
Tlač: Plná farba 4 + 4, A4
Papier: 90 – 135 g
Distribúcia: predplatitelia, sieť Mediaprint Kapa, sieť Petit Press, 

Slovenská pošta, cukrárske obchody (kamenné predajne aj eshopy) 
Krajiny distribúcie: Slovenská a Česká republika 

Časopis Torty od mamy vychádza štvrťročne aj v elektronickej verzii na Alza.sk vo formátoch pre počítače, 
tablety a mobily.

Harmonogram:

Číslo Dodanie podkladov Expedícia do predaja 

1/2020 31. januára 2020 9. marca 2020

2/2020 30. apríla 2020 1. júna 2020 

3/2020 31. júla 2020 7. septembra 2020 

4/2020 9. októbra 2020 23. novembra 2020 

www.tortyodmamy.sk



Dvojstrana: 1800 €
Logo na titulnej strane: 300 €
Partner časopisu (uverejnenie loga, link na web, názov produktu): 700 €

Zľavy za opakovanie:
2 krát 7 %, 4 krát 14 %, zľavy za opakovanie sa budú uplatňovať spätne po dodržaní počtu opakovaní.
Stálym inzerentom poskytneme individuálne zľavy.

Prezentačný článok:
PR – predstavenie firmy, výrobku, služby: 1 000 € - A4, 690 € - ½ A4
Pri plošnej inzercii od ½ strany v kombinácii s PR zľava na PR: 25 %

Uvedenie názvov produktov v receptoch (slovné aj obrázkové):
Jedna strana: A4 – 500 €,  ½ A4 - 250 €
2 až 3 strany   ............. 50 % zľava z ceny A4
4 a viac strán  ............. 75 % zľava z ceny A4

Rozmer plochy pre uverejnenie loga v časopise Torty od mamy:  max. plocha loga do 15x40 mm

Stornovacie poplatky pri zrušení dohodnutej inzercie:
5 – 7 týždňov pred expedíciou do predaja ........... 50 % z ceny
4 týždne pred expedíciou do predaja .................. 90 % z ceny

Technické požiadavky pre grafické predlohy: 
formát – PDF, JPG, TIF,  rozlíšenie – min 300 dpi. 
Pre inzeráty na spadavku: presah okraja zväčšit o 3-5 mm na všetky strany a pridať orezové značky.  

Ceny sú uvedené bez DPH. 

www.tortyodmamy.sk
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180 €

na spadávku 105 x 74 mm
na zrkadlo 97 x 60 mm
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