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Vážení obchodní přátelé, vážení inzerenti,
dovolte abychom Vám představili časopis OČAG. OČAG v ruském jazyce znamená Domácí Krb a symbolizuje 
bezpečí a pohodlí domova. Proto jsme tento název vybrali pro náš časopis,
který se zaměřuje na moderní životní styl v oblasti bydlení.

Každý z nás, pokud žije a pracuje v cizině si rád přečte časopis ve svém mateřském jazyce,
proto je místní ruskojazyčný tisk hlavním zdrojem důležitých informací, nejen o životě v Česku, ale i o nabídce 
zboží a služeb.

Ruskojazyčná menšina v současné době, jen v Praze, čítá téměř čtyřicet tisíc lidí, kteří zde pracují a aktivně využívají 
svůj volný čas. Čtenáři časopisu OČAG patří do střední a vyšší příjmové skupiny obyvatel a tvoří tak nemalou část 
kupní síly na našem trhu.

Časopis Očag je unikátním projektem, neboť je jediným ruskojazyčným časopisem v České republice, který je 
věnován vybavení domácnosti a modernímu životnímu stylu,
interiérům a nemovitostem a je psán experty a specialisty v těchto oblastech.

Časopis Očag je vydáván nákladem 3,5 tis. kusů jako příloha k týdeníku Pražský Telegraf
a využívá tak jeho distribuční sítě. Novinový týdeník Pražský Telegraf je určen pro lidi z vyšší a střední příjmové 
třídy, podnikatele a vzdělané odborníky.

Inzerce a informace o Vámi nabízených produktech a službách, umístěná v časopise Očag,
Vám nepochybně získá nové zákazníky. Zárukou tomu jsou profesionální kvality pracovníků
redakce a velký úspěch dalších projektů vydavatelství Pražský Telegraf – týdeníku Pražský
Telegraf, měsíčníku Česko Dnes, časopisu pro dámy Žar-Ptica a velké množství specializovaných brožur a katalogů.

Šéfredaktorkou vydavatelství Pražský telegraf je profesionální novinářka a vydavatelka Natálie Sudlianková, au-
torka mnoha statí pro ruská a česká média - mj. Noviny Izvestija, E15, Lidové Noviny, časopisů Profil, Týden, atd.

Mezi naše předplatitele patří vedoucí pracovníci českých podniků s ruskými vlastníky,
např. Vemex (Gazpromexport), Škoda JS, Pilsen Steel, MSA atd. Je žádanou relací i na velvyslanectví RF v České 
republice a velvyslanectvích jiných zemí SNS v ČR.

Kvalifikovaný tým našich pracovníků je připraven využít všech svých profesionálních kvalit a znalostí specifické 
ruské mentality, pro zprostředkování nabídky Vašich služeb a zboží rusky mluvících obyvatel ČR.

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 222 719 884 nebo navštivte naše webové stránky www.ptel.cz, naši reklamní 
manažeři rádi odpoví na vše, co Vás zajímá.
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94 x 65 mm 

3 000 kč
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Vnitřní  
stránky 

Внутренние 
Страницы
(plnobarevní, lesklé)

(цветные, глянцевые)

Druhá-Вторая – 210 х 297  
18 000 kč (21 780 kč včetně DPH)

Třetí -Третья– 210 х 297  
18 000 kč (21 780 kč včetně DPH)

čtvrtá-Четвертая  –                
20 000 kč  (25 200 kč včetně DPH)

Druhá-Вторая – 210 х 147   
10 000 kč (12 100 kč včetně DPH)

Třetí-Третья – 210 х 147  
10 000 kč (12 100 kč včetně DPH)

Ceník

1/2
190 x 132 mm

9 000 kč

1/4
94 x 132 mm

5 000 kč
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94 x 267

mm

9 000 kč
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190 x 65 mm 

5 000 kč

1/1 
210 x 297 mm

 15 000 kč

3 630 kč (vč DPH)

OBAL - ОблОжка
(plnobarevná,  lesklá):

OBAL - ОблОжка
(plnobarevná,  lesklá):

10 850 kč (vč DPH)

6 050 kč (vč DPH)

10 850 kč (vč DPH)

6 050 kč (vč DPH)

18 150 kč (vč DPH)
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