FOOD DRINK 2021

PRESSKIT & CENÍK

Jediný časopis o lokální gastronomii, který
vychází od roku 2016. Nabízí atraktivní
témata a vytváří platformu pro komunitu
dobrých podniků z Brna. Přidejte se
k nám a staňte se součástí unikátního
průvodce.

planetabrno.cz

issuu.com/pocketmedia4

náklad 20 000 ks
počet stran 80
příloha v angličtině
digitální verze
k odběru na více
než 300 místech v Brně

@fooddrinkbrno

@food_drink_brno

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

BRNO KE STOLU!

Mám pro vás dobrou zprávu. Letní,
už 10. vydání FOOD DRINK BRNO
vychází již na začátku prázdnin.
Časopis bude mít větší formát
a přehlednější grafiku, digitální
verzi pro čtení na mobilu a monitoru
a instagramový účet s novinkami
a tipy z Brna. Z obsahu letního
FOOD DRINK vybírám:
GASTRO-RESTART. Gastronomie v roce 0.
Novinky v nabídce podniků.
NA PIVO. Pivní tipy a mapa moravských
pivovarů.
MADE IN BRNO. Lokální plodiny a potraviny.
VÍNO& PÁLAVA. Výlet do vinného ráje.
Připojte se k jedinečnému projektu
mapujícímu lokální gastronomii. Společně
opět pozveme celé Brno ke stolu.
David Tieku
šéfredaktor

FOOD DRINK 2021

OBSAH LETNÍHO
VYDÁNÍ

OBSAH LETNÍHO VYDÁNÍ

GASTRO-RESTART!

Období gastronomického sucha končí.
Čas rozvozů a dlabání jídla ve stoje
z krabičky se stal minulostí. Zase
chodíme do restaurace, sedáme si ke
stolu a užíváme si lidské společnosti
a jídla naservírovaného tak, jak se patří.
Co se na brněnské scéně změnilo?
Restaurace otevřely a chystají spoustu
novinek! Čím si spravíme chuť po dlouhém
půstu? Co bude na letním menu prosluněných
zahrádek? Které podniky se vracejí
s neočekávanými specialitami? A kde vznikly
nové bary či kavárny? Zapojte se! Dejte
o sobě vědět našim čtenářům a využijte
jedinečnou platformu časopisu FOOD DRINK
BRNO, která spojuje to nejlepší z brněnské
gastronomie. Společně vytvoříme pestrý
přehled zážitků, kterými se letní město opět
nasytí ke spokojenosti.

OBSAH LETNÍHO VYDÁNÍ

NA PIVO!

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.
Kde se pivo pije, tam se dobře žije.
O Brnu a Jihomoravském kraji platí
obojí, najdete tu nejvíce pivovarů
v celé republice! Náš pivní speciál
se bude věnovat právě jim i dalším
zajímavostem o zlatém moku.
Součástí speciálu je přehledná mapa, se
kterou budete moci procestovat všechny
pivovary krásné jižní Moravy. Také poradíme,
kam na pivo v přímo v Brně, kde jsou
nejkrásnější zahrádky pro pití na čerstvém
vzduchu (aby se nemotala hlava!), zblízka
se podíváme na pivní sklenice (kam patří
ležák a kam IPA?) a džbány, vypíchneme
pivní rekordy a mnoho dalšího. Vaříte pivo?
Nabízíte ve svém podniku řemeslná či
zahraniční piva? Myslíte si, že jste objevili ten
nejlepší kyseláč? Ozvěte se a dejte společně
s námi vědět Brnu, kam na pivo!

OBSAH LETNÍHO VYDÁNÍ

MADE IN BRNO

Jaké plodiny se pěstují přímo v Brně
a jeho nejbližším okolí? Které potraviny
se tu vyrábí? Tématem dneška je
lokálnost. V naší rubrice Made in
Brno si posvítíme na místní farmáře
i prodejce a poradíme, kam pro ty
nejčerstvější produkty.
Rajčata hned za humny. Jablka ze sadu
kousek od bytu. Med od brněnského včelaře.
Kombucha od místních výrobců. Brněnská
čokoláda sbírající světová ocenění. Stovky
zahrádkářů vyměňujících si navzájem plody
svých pozemků. Kdybyste jedli jen to v Brně
vypěstované či vyrobené, chybělo by vám
něco? Přesvědčte nás, že ne! Napište nám
o vaší farmě, o vašem produktu, o vaší
lokální specialitě. Abychom tak mohli našim
čtenářům předložit přehled toho nejlepšího,
co Brno a bezprostřední okolí nabízí.

OBSAH LETNÍHO VYDÁNÍ

PÁLAVA&VÍNO

Pálava je pro víno tím, čím je Bordeaux
pro víno! Doporučte spolu s námi
našim čtenářům největší poklady této
části jižní Moravy. Gastrovýlet letního
čísla FOOD DRINK BRNO do cílové
stanice Pálava právě začíná.
Pálava je místo. Pálava je odrůda. Pálava je
život. Nespočet kilometrů vinic táhnoucích
se kolem pálavských kopců dávají celé
republice ochutnat, jak dobré může zdejší
víno být. Zkusíme bílé. Zkusíme červené.
Zkusíme rosé. Zkusíme bublinky. Zkusíme
se vrátit. Na jaké vinařství bychom neměli
zapomenout? Produkty kterých vinařů
rozhodně stojí za vyzkoušení? Mělo by Brno
vědět právě o vašem vínu? Měli by lidé
moravské metropole znát právě váš příběh?
Pojďte do toho s námi a pomozte nám vytvořit
pestrou paletu chutí. Ve vínu je pravda.
Pravda leží na Pálavě.
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CENÍK & INZERTNÍ
FORMÁTY

Ceník inzerce
Platný od 1. 6. 2021

Čtvrtina

Polovina

Strana. Foto

Strana. Tip

Panorama

Strana. Grafická inzerce

Ceny inzertních formátů
Čtvrtina. Profil podniku (750 znaků) + ikona (300 dpi)

9 000 Kč  4 500 Kč
7 500 Kč

Polovina. Profil podniku (750 znaků) + foto (300 dpi)

15 000 Kč 

Strana:

27 000 Kč  13 500 Kč

a) Foto. Profil podniku (750 znaků) + foto (300 dpi)
b) Tip. Profil podniku (750 znaků) + tip/recept/osobnost apod. (750 znaků) + foto (300 dpi)
c) Grafická inzerce. (194 × 283 mm, 300 dpi)
Panorama. Prezentace na klíč (428 × 283 mm, 300 dpi)

49 000 Kč

24 500 Kč

Termíny vydání: letní vydání (červenec 2021), podzim/zima (listopad 2021)
Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 3, 602 00 Brno | info@pocketmedia.cz, www.pocketmedia.cz, IČO: 04541227, DIČ: CZ04541227
Jsme plátci DPH. Ceny uvedeny bez 21% DPH.
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Elestrum commolor restiumqui odipsun tempore ndusam exceaqui cusdaeptaqui bla solorit
everibus voloremquam eosam quae. Uptis apide
plitis mo occumaudande llibus derspero ipitatqui voloria sinumetus et odictem ius aceptas
perfere stiaecu. nobit arum quid quo omnitam
veliquis ipsus verovit quas dolorporem aliam et
qui cum net lauteturias qui corepudit apid quis
destio con et oditasitatum in non rest et, nimet
offici debis sanit labora ium dit hitis inciis iducit
eaquibus dolor arci dolupic te la ipis eum etur
adis vollend igenima quamendam is ullacestium
qui quae et odia volenim repro eat am.
Jakubské nám. 3, Brno
www.fooddrinkbrno.cz
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lestrum commolor restiumqui
odipsun tempore ndusam exceaqui
cusdaeptaqui bla solorit everibus
voloremquam eosam quae. Uptis apide
plitis mo occum audande llibus derspero
ipitatqui voloria sinumetus et odictem
ius aceptas perfere stiaecu.
nobit arum quid quo omnitam veliquis ipsus
verovit quas dolorporem aliam et qui cum net
lauteturias qui corepudit apid quis destio con
et oditasitatum in non rest et, nimet offici debis
sanit labora ium dit hitis inciis iducit eaquibus
dolor arci dolupic te la ipis eum etur adis vollend
igenima quamendam is ullacestium qui quae
et odia volenim repro eat am dolum quod et ea
endanis apiet et labo. Volut Dio il id magnimini
occab ius excearum quame.
Jakubské nám. 3, Brno
www.fooddrinkbrno.cz
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lestrum commolor restiumqui
odipsun tempore ndusam
exceaqui cusdaeptaqui bla
solorit everibus voloremquam eosam
quae. Uptis apide plitis mo occum
audande llibus derspero ipitatqui voloria
sinumetus et odictem ius aceptas
perfere stiaecu.

nobit arum quid quo omnitam veliquis ipsus
verovit quas dolorporem aliam et qui cum net
lauteturias qui corepudit apid quis destio con
et oditasitatum in non rest et, nimet offici debis sanit labora ium dit hitis inciis iducit eaquibus dolor arci dolupic te la ipis eum etur adis
vollend igenima quamendam is ullacestium
qui quae et odia volenim repro eat am dolum
quod et ea endanis apiet et labo. Volut Dio il id
magnimini occab ius excearum quame.
Jakubské nám. 3, Brno
www.fooddrinkbrno.cz
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Jan Novák – šéfkuchař
Nobit arum quid quo omnitam veliquis
ipsus verovit quas dolorporem aliam.
Adis dero velit mo iur?
Conse rem as ma conet fugitatqui quam
arcid most apiscia dis vitaqui delicil laceris
itatur, sum re dolenet in provide eosamet
ipita vellaboriti dolliqui volectu ribusam, tet
quo vellest il mo beaquam hicae. Aceaquiat.
Imint apient fugiati aepeles ciumquae mos
eum es aut as qui dolo et, te nobis eation re
est laboremquiam invelignimi, as est faccat
qui idendigent pel iminusamusam quae ne
santi aborepr ehenis as magnitem et ex etus
dene si sum ex evel ipideliam qui di beat
minvele ndeliqu ibercim inciasp.
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BISTRO FOOD DRINK
Jan Novák – šéfkuchař
Nobit arum quid quo omnitam veliquis ipsus verovit quas dolorporem
aliam. Adis dero velit mo iur?
Conse rem as ma conet fugitatqui quam
arcid most apiscia dis vitaqui delicil laceris
itatur, sum re dolenet in provide eosamet
ipita vellaboriti dolliqui volectu ribusam,
tet quo vellest il mo beaquam hicae.
Aceaquiat. Imint apient fugiati aepeles
ciumquae mos eum es aut as qui dolo
et, te nobis eation re est laboremquiam
invelignimi, as est faccat qui idendigent
pel iminusamusam quae ne santi aborepr
ehenis as magnitem et ex etus dene si
sum ex evel ipideliam qui di beat minvele
ndeliqu ibercim inciasp.
Nobit arum quid quo omnitam
veliquis ipsus verovit?
Conse rem as ma conet fugitatqui quam
arcid most apiscia dis vitaqui delicil laceris
itatur, sum re dolenet in provide eosamet
ipita vellaboriti dolliqui volectu ribusam,
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odipsun tempore ndusam
exceaqui cusdaeptaqui bla
solorit everibus voloremquam eosam
quae. Uptis apide plitis mo occum
audande llibus derspero ipitatqui
voloria sinumetus et odictem ius
aceptas perfere stiaecu.
nobit arum quid quo omnitam veliquis ipsus
verovit quas dolorporem aliam et qui cum
net lauteturias qui corepudit apid quis destio con et oditasitatum in non rest et, nimet
offici debis sanit labora ium dit hitis inciis
iducit eaquibus dolor arci dolupic te la ipis
eum etur adis vollend igenima quamendam
is ullacestium qui quae et odia volenim repro
eat am dolum quod et ea endanis apiet et
labo. Volut Dio il id magnimini occab ius
excearum quame.
Mečová 4, Brno 602 00
www.bistro-camilla.cz
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omnitam veliquis
ipsus verovit quas
dolorporem aliam et
qui cum net lauteturias qui corepudit apid
quis destio con et
oditasitatum in non
rest et, nimet offici
debis sanit labora

Nobit arum quid quo
omnitam veliquis
ipsus verovit quas
dolorporem aliam et
qui cum net lauteturias qui corepudit apid
quis destio con et
oditasitatum in non
rest et, nimet offici
debis sanit labora

Nobit arum quid quo
omnitam veliquis
ipsus verovit quas
dolorporem aliam et
qui cum net lauteturias qui corepudit apid
quis destio con et
oditasitatum in non
rest et, nimet offici
debis sanit labora

Nobit arum quid quo omnitam veliquis ipsus verovit quas dolorporem
aliam. Adis dero velit mo iur?
Conse rem as ma conet fugitatqui quam
arcid most apiscia dis vitaqui delicil laceris
itatur, sum re dolenet in provide eosamet
ipita vellaboriti dolliqui volectu ribusam, tet
quo vellest il mo beaquam hicae.
Nobit arum quid quo omnitam
veliquis ipsus verovit?
Conse rem as ma conet fugitatqui quam
arcid most apiscia dis vitaqui delicil laceris
itatur, sum re dolenet in provide eosamet
ipita vellaboriti dolliqui volectu ribusam,
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iducit eaquibus dolor arci dolupic te la ipis
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is ullacestium qui quae et odia volenim repro
eat am dolum quod et ea endanis apiet et
labo. Volut Dio il id magnimini occab ius
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Jakubské nám. 3, Brno
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Jan Novák – šéfkuchař
Nobit arum quid quo omnitam veliquis ipsus verovit quas dolorporem
aliam. Adis dero velit mo iur?
Conse rem as ma conet fugitatqui quam
arcid most apiscia dis vitaqui delicil laceris
itatur, sum re dolenet in provide eosamet
ipita vellaboriti dolliqui volectu ribusam,
tet quo vellest il mo beaquam hicae.
Aceaquiat. Imint apient fugiati aepeles
ciumquae mos eum es aut as qui dolo
et, te nobis eation re est laboremquiam
invelignimi, as est faccat qui idendigent
pel iminusamusam quae ne santi aborepr
ehenis as magnitem et ex etus dene si
sum ex evel ipideliam qui di beat minvele
ndeliqu ibercim inciasp.
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