
CESTOVNÝ LEXIKÓN SLOVENSKEJ REPUBLIKY -
SLOVENSKO NA ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

Aktualizované 
informácie o krajine:
• samosprávne kraje, mestá, obce
•  krajské a oblastné organizácie 

cestovného ruchu
• produkty cestovného ruchu
• pamiatky v Zozname UNESCO
•  národné kultúrne inštitúcie – SNM, 

SND, SNG, SF
•  prírodné jedinečnosti a unikáty 

národných parkov
• osobnosti slovenskej vedy a kultúry
• medicínska turistika a kúpeľníctvo
• slovenský gastronomický zážitok
•  lyžiarske a golfové centrá a ìalšie 

námety ako spoznať a zažiť Slovensko

Špecifi kácia:
• Vychádza nepretržite od r. 1998
• Rozsah: cca 350 - 400 strán
• Formát: B 5

Cieľová skupina:
•  odborníci v cestovnom 

ruchu - ministerstvá, štátne 
inštitúcie,samosprávne kraje, obce, 
mestá

•  regionálne agentúry cestovného 
ruchu na Slovensku a v zahraničí

•  inštitúcie a združenia – ZMOS, 
SACKA, ZHRSR , SOPK, SARIO,

•  kultúrne inštitúcie – divadlá, múzeá, 
galérie

•  podnikateľské subjekty v oblasti 
cestovného ruchu – hotely, 
reštaurácie, penzióny, termálne 
kúpaliská, agroturistické zariadenia, 
cestovné kancelárie

•  výchovné a vzdelávacie zariadenia 
v oblasti cestovného ruchu - hotelové 
a obchodné akadémie, stredné 
odborné učilištia, vysoké školy so 
zameraním na cestovný ruch

•  domáca a zahraničná verejnosť, 
sprievodcovia, cestovatelia

slovenská, nemecká a anglická 

jazyková verzia najznámejšej ročenky

o slovenskom cestovnom ruchu



CESTOVNÝ LEXIKÓN SLOVENSKEJ REPUBLIKY -
SLOVENSKO NA ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

Novinka:
CYKLISTICKÝ A MOTORISTICKÝ ATLAS SR
1:200 000

• druhé vydanie
• všetky aktuálne certifi kované cyklistické trasy v SR
• napojenie na medzinárodnú cyklistickú sieť
• mapy župných miest
• príloha – Autom (a na bicykli) za krásami prírody
• príloha – Autom (a na bicykli) za kultúrnymi pamiatkami
• príloha – Autom (a na bicykli) za relaxom

slovenská, nemecká a anglická 

jazyková verzia najznámejšej ročenky

o slovenskom cestovnom ruchu

O nás:

Od roku 1998 každoročne vydávame ročenku o slovenskom 
cestovnom ruchu - Cestovný lexikón Slovenskej republiky. 
Je príspevkom k prezentácii našej krajiny a jej možností 
v cestovnom ruchu. Naše produkty sa stali súčasťou viacerých 
domácich a zahraničných podujatí, kde sa Slovensko 
prezentovalo ako krajina s bohatou históriou, kultúrou, 
tradíciami i ako bohatá a lákavá turistická destinácia. Počas 
uplynulých rokov sme s viacerými štátnymi, samosprávnymi 

i podnikateľskými subjektami spoluorganizovali podujatia 
o rozvoji cestovného ruchu a investícií do dohto odvetvia. 
Prostredníctvom Klubu FIJET SSN a v spolupráci s novinárskou 
organizáciou F.I.J.E.T. (partner UNWTO a UNESCO) distribuujeme 
informácie o SR v zahraničí. Táto medzinárodná novinárska 
organizácia pravidelne udeľuje Zlaté jablko - medzinárodne 
uzávané ocenenie kvality služieb rezortov v cestovnom ruchu 
v jednotlivých členských krajinách F.I.J.E.T.
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VZORY INZERCIE

ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 1

Tel.: +421 2 4552 54 77
astor.slovakia@stonline.sk, redakcia@lexikon.sk

www.lexikon.sk, www.guideslovakia.eu

165x238

+ 3 mm spadávka

Rozmer:

1/1

celá strana

L1

1/1

sadzobný

rozmer

L1
1/2

strany

L2
1/4 strany

L3

139x203 139x100 139x49

1/8 strany

L4

139x24

riadok L5

Cestovný lexikón SR

Autoatlas

165x235

+ 3 mm spadávka

145x106

1/1

sadzobný

rozmer

1/1

celá strana

Pri inzercii v Autoatlase na celú stranu so spadávkou špiralová väzba 
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Vyhotovenie 
grafického 
návrhu.

rýchlo
Spracovanie 
grafického 
návrhu.

precízne
Odovzdanie 
grafického 
návrhu.

presne

Novinka

Zaoberáme sa DTP 
dizajnom, tvorbou časopisov, 

inzercií, retušou fotografi í, 
prípravou do tlače.

K našej práci patrí 
aj tvorba letákov, 

bilboardov a všetkej 
printovej tlači.

K ponuke patrí aj 
tvorba a spravovanie 

web stránok, web 
bannerov a kódovanie.

„My sme print a web dizajn“

Zabezpečíme vám grafi cké práce 
a tvorbu webu u nás.

MSG Design s.r.o.
0903 046 808, striho8@gmail.com

msgdesign.sk

MSG Design s.r.o.


