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Trojjazyčný magazín o luxusním zboží a životním stylu, který se zabývá 
nejen Pařížskou ulicí v Praze. Pařížská street je zasvěcený a aktuální 
průvodce světem luxusu a světové módy, praktický nákupní rádce 
a společník pro české i zahraniční obyvatele a návštěvníky Prahy, kteří 
chtějí žít na úrovni. Kromě luxusního zboží a značek se věnuje i spole-
čenským a kulturním událostem, zajímavým osobnostem, designu 
a architektuře. Na své si přijdou i ti, kteří hledají kulinářské zážitky 
nebo moderní technologie. Časopis lze číst v tištěné podobě, jako 
bezplatnou aplikaci na mobilních zařízeních se iOS a Android a také 
na stránkách www.floowie.com, www.publero.com, www.issuu.com. 
Navíc jsme na www.parizskastreet.cz.
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Cílová skupina
Čtenáři jsou velice nároční spotřebitelé, kteří vyhledávají pouze prémiové značky. Zahraniční návštěvníci Prahy 
a zákazníci luxusních butiků v Pařížské ulici a okolí, a také ekonomicky nejsilnější obyvatelé ČR, zpravidla vrcholový 
management velkých a středních firem, vyšší střední třída s nadprůměrnými příjmy a vysokým životním standardem.

Technické specifikace
Čtvrtletník
Náklad:   15 000 ks
Formát:   230 x 300 mm
Rozsah:   128 str. + obálka
Papír obálky:   300 g KM + parciální laky, přímé barvy
Papír vnitřní:   115 g KL + lesklý tiskový lak
Vazba:   V2

formáty a ceny inzerce:
V-Gate   434 x 300    150 000
1. dvoustrana   460 x 300   145 000
II. strana obálky   230 x 300     98 000
III. strana obálky   230 x 300    89 000
IV. strana obálky   230 x 300   110 000
2/1 (2 x 1/1)   460 x 300   130 000
1/1   230 x 300   76 000
1/2 na výšku   115 x 300   43 000
1/2 na šírku   230 x 150   43 000
1/3 na výšku     76 x 300    31 000
1/3 na šírku   230 x 100   31 000
1/4   115 x 150   20 000

Rozměry pro inzerci jsou v mm po ořezu. Veškeré ceny v Kč bez DPH.
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Mediaforce, s.r.o., Veselská 699, 199 00 Praha 9, www.mediaforce.cz – člen skupiny ASTRON group, jednoho z největších poskytovatelů 
polygrafických služeb v České republice. Kromě motoristických hobby časopisů (MOTOHOUSE, MOTOHOUSE katalog motorek, Scooter Style) 
a magazínů o luxusním zboží (Watch It!, Pařížská street) Mediaforce vydává i firemní a klientské časopisy. Díky kvalitnímu a zkušenému 
redakčnímu týmu, vlastnímu výrobnímu zázemí a finanční stabilitě skupiny je Mediaforce důvěryhodným a perspektivním obchodním partnerem.

May MEDIAFORCE be with you!

Číslo vydání 1 2 3 4

Uzávěrka inzerce 25.2. 18.5. 17.8.  6.11.

Distribuce 16.3. 5.6. 4.9. 20.11.

Kdy magazín vychází?


