Strojírenské
časopisy a weby
MEDIAKIT 2019

STROJIRENSTVI.CZ
je casopis s nejvetším webem
pro všechny strojare

3 dobré důvody,
proč inzerovat u nás

1/

Budujeme největší český strojírenský web
Na portálu Strojirenstvi.cz se setkávají desítky tisíc strojařů,
kteří na něm vyhledávají a sdílejí aktuality a zkušenosti z praxe.
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Vydáváme reprezentativní časopis
Vedle bezkonkurenčního webu vydáváme atraktivní tištěné
strojírenské časopisy na luxusním papíru, které je radost číst.
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Poskytujeme největší on-line inzertní síť
Žádný jiný vydavatel strojírenských médií v Česku vám nezajistí
tolik zobrazení vaší bannerové reklamy, jako my v naší on-line síti.

TIP PRO VÁS
Strojirenstvi.cz je web,
na kterém vaše firma
nemůže chybět.
Bylo by to o vás bez vás
a to by přece byla škoda!

STROJIRENSTVI.CZ
časopis a web pro všechny strojaře
Časopis STROJIRENSTVI.CZ

Web STROJIRENSTVI.CZ

Reprezentativní tištěný magazín píše o tom nejzajímavějším z českého a světového strojírenství.

Nejnavštěvovanější strojírenský web
na území České republiky*

V tištěném magazínu STROJIRENSTVI.CZ se odráží
dvě desítky let zkušeností s tvorbou profesionálních
médií. Obliba našich časopisů u čtenářů staví na
čtivém originálním obsahu a precizní formě. Jsme
hrdí na naši zkušenou redakci, která rozumí tématům, o kterých píše a každý článek prochází důsledným jazykovým i grafickým zpracováním. Časopis
STROJIRENSTVI.CZ vychází třikrát ročně v nákladu
3 až 5 tisíc výtisků na vydání. Vedle distribuce na
klíčových strojírenských veletrzích a konferencích,
je zasílán do stovek firem se strojírenským zaměřením. Veškeré články z časopisu navíc publikujeme
také on-line na stejnojmenném webu, který za rok
zaznamená víc než 950 tisíc návštěv.

Na Portálu profesionálů Strojirenstvi.cz® vedle
oborových aktualit a zajímavostí najdete rozsáhlou
databázi strojírenských firem a spoustu praktického
obsahu, jako je česko-anglický technický slovník
nebo postupně rozšiřovaná sekce interaktivních
strojnických tabulek. Součástí webu je největší
česká strojírenská on-line komunita, čítající
více než 12 tisíc registrovaných uživatelů.

Firemní on-line prezentace

V naší inzertní síti pro bannerovou reklamu oslovíte
potenciální zákazníky s vynikajícím poměrem ceny
a výkonu. Pro běžnou bannerovou kampaň v trvání
čtyř týdnů garantujeme 100 tisíc zobrazení vašeho
reklamního banneru. Kromě Strojirenstvi.cz budeme
navíc vaši reklamu zobrazovat také na dalších technicky zaměřených webech z našeho vydavatelství.

Přilákejte nové zákazníky i zaměstnance
prostřednictvím atraktivního firemního profilu!
Profil firmy na portálu Strojirenstvi.cz je mnohem
víc než zápis kontaktů v dalším on-line katalogu.
Umožní vám využívat množství služeb na největším
strojírenském webu, od publikování vašich článků
a pozvánek na vaše události po nabídky práce atd.
Základní firemní vizitka je zcela zdarma, za nízký
roční poplatek pak můžete zviditelnit vaši
společnost napříč celým webem.

*) Srovnání s weby ostatních českých strojírenských
časopisů dle nezávislého měření SimilarWeb.com.

Inzertní síť STROJIRENSTVI.CZ
Inzerujte chytře, výhodně, s měřitelným
efektem a prokazatelnými výsledky!

> 12 000 000
Pocet zobrazení bannerové
reklamy v naší inzertní
síti v roce 2018.
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(na 12 měsíců bez 21% DPH)
Inzerce v tištěném magazínu
STROJIRENSTVI.CZ
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STROJIRENSTVI.CZ
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s předností v katalogu firem 1
Blokování konkurenční inzerce
v článcích a v profilu inzerenta 2
Celoroční bannerová kampaň
v článcích a v profilu inzerenta 2
Publikování PR článků
na hlavní straně webu 3
Publikování nabídek práce pro
největší strojírenskou komunitu 3
Publikování pozvánek
v kalendáři událostí 3
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Podrobný popis vaší nabídky
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Barevné logo
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Přímý odkaz na váš web
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Základní kontaktní údaje
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Bannerová reklama
v ceně balíčku 6
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ediční plán časopisu
titul

uzávěrka

vydání

témata a přílohy

STROJIRENSTVI.CZ 1/19

18. 2.

11. 3.

řešení pro nástrojárny, automatizace ve strojírenství

STROJIRENSTVI.CZ 2/19

9. 9.

30. 9.

MSV 2019 v Brně, trendy a inovace ve strojírenství

STROJIRENSTVI.CZ 3/19

1. 11.

22. 11.

3D technologie, CAD/CAM, aditivní výroba, plasty

Tištěný časopis STROJIRENSTVI.CZ vychází v nákladu 3 až 5 tisíc výtisků a v rozsahu 52 až 100 stran na
vydání. Šířen je formou předplatného a řízené distribuce, v rámci četných mediálních partnerství a zároveň
je distribuován na všech významných strojírenských veletrzích a vybraných konferencích v ČR.

ceník inzerce v tisku
formát inzerátu

orientace

rozměry
(mm)

cena inzerátu
bez 21% DPH

Titulní strana 7

na výšku

dle domluvy

99 000 Kč

2. nebo 4. obálka 7

na výšku

210 × 297

69 000 Kč

3. obálka 7

na výšku

210 × 297

59 000 Kč

2/1 dvoustrana 7

na šířku

420 × 297

59 000 Kč

1/1 celá strana 7

na výšku

210 × 297

39 000 Kč

1/2 půl strany 7

na výšku

100 × 297

29 000 Kč

1/2 půl strany 7

na šířku

210 × 145

29 000 Kč

1/3 třetina strany 7

na výšku

65 × 297

19 000 Kč

1/3 třetina strany 7

na šířku

210 × 100

19 000 Kč

1/4 čtvrtina strany 7

na výšku

100 × 145

14 900 Kč

1/4 čtvrtina strany 7

na šířku

210 × 75

14 900 Kč

PR článek na 2 strany 8

-

6000 znaků + 2 obrázky

14 900 Kč

PR článek na 1 stranu 8

-

3500 znaků + 1 obrázek

9 900 Kč

ceník on-line inzerce
typ kampaně

délka kampaně

garance zobrazení

cena bez 21% DPH

banner 300 × 250 px 6

2 až 4 týdny

20 000

8 900 Kč

banner 300 × 250 px 6

2 až 4 týdny

50 000

18 900 Kč

banner 300 × 250 px 6

4 až 8 týdnů

100 000

29 000 Kč

banner 300 × 250 px 6

8 až 12 týdnů

300 000

69 000 Kč

PR článek on-line 8

dle domluvy

homepage + archiv

2 900 Kč

POZNÁMKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY
1 Označení „TOP společnost“: Firemní prezentace s tímto příznakem se na webu STROJIRENSTVI.CZ zobrazuje přednostně
v přiřazených kategoriích katalogu firem. Upoutávka na firmu včetně loga se navíc zobrazuje v boxu „Doporučené firmy“ napříč
webem. Je součástí balíčků VIP, Komplet a Top; k balíčkům Standard, Základ a Marketing+ lze přikoupit za 9 900 Kč na rok.
2 Blokování konkurenční inzerce: Ve firemním profilu a veškerém vašem obsahu na webu STROJIRENSTVI.CZ (např. ve vašich
článcích, událostech či nabídkách práce) můžete zablokovat zobrazování konkurenční inzerce a nahradit ji vaším vlastním bannerem. Je součástí balíčků VIP a Komplet; k balíčkům Top, Standard, Základ a Marketing+ lze přikoupit za 9 900 Kč na rok.
3 Obsahové služby: Rozsah využití přiřazené kapacity PR článků, pozvánek a nabídek práce dle zakoupeného balíčku služeb
na webu STROJIRENSTVI.CZ závisí na aktivitě samotného inzerenta. Obsah lze publikovat v období 12 měsíců ode dne zakoupení
balíčku, nevyčerpanou kapacitu nelze refundovat. Ceníková cena samostatných položek činí jednotlivě 2 900 Kč za nabídku práce, 2 900 Kč za PR článek a 990 Kč za zápis v kalendáři událostí (nad rámec kapacity balíčku nebo bez přiřazeného balíčku).
4 Prezentace firmy: Inzerent, který v daném období využívá libovolný placený balíček služeb na webu STROJIRENSTVI.CZ,
může ze svojí vlastní administrace kdykoliv zdarma aktualizovat či doplnit firemní údaje, včetně barevného firemního loga,
aktivního odkazu na firemní web a popisu firmy do rozsahu 3000 znaků vč. mezer. Placená prezentace navíc propojuje
a agreguje veškerý obsah, který inzerent na webu publikoval (tj. články, pozvánky v kalendáři událostí, nabídky práce atd.).
5 Bezplatná prezentace: Prezentace formou bezplatné firemní vizitky obsahuje název společnosti, korespondenční adresu na
sídlo firmy, jeden telefonní kontakt a zatřídění do odpovídající nomenklatury. Případná aktualizace firemních údajů je možná po
zakoupení placené prezentace, alternativně lze prezentaci z webu STROJIRENSTVI.CZ na požádání zdarma odstranit.
6 Bannerová reklama: Chcete-li umístit reklamní banner do naší inzertní sítě, zakoupíte si požadovanou kapacitu (počet zobrazení) na dané období. Váš banner se zobrazuje po stanovenou dobu v reklamní pozici umístěné na našich technicky zaměřených
webech (Strojirenstvi.cz, Konstrukter.cz, 3D-tisk.cz a Matematika.cz). Přijímáme statické bannery ve formátech PNG a JPG o rozměru
300 × 250 pixelů na šířku o datové velikosti do 150 kB. Zobrazování reklamy řídí a vyhodnocuje nezávislý inzertní systém Google
Ad Manager, který zajistí, aby se vaše reklama při střídání s jinými zobrazila v souladu s objednaným početem zobrazení.
7 Tištěná inzerce: Podklady přijímáme v elektronické formě jako soubory PDF (rozlišení 300 DPI, barevný prostor CMYK, s veškerými texty převedenými do křivek). Podklady inzerce musejí obsahovat spadávku v délce 5 mm na každou stranu sazebního obrazce.
8 PR články: Veškeré publikované články procházejí redakční úpravou v souladu s platným redakčním kodexem, který je k dispozici
na webu www.novamedia.cz/kodex. Způsob zápisu názvů firem, produktů a grafické zpracování jsou ve výhradní kompetenci redakce.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zveřejnění inzerce podléhá „Všeobecným obchodním podmínkám při sjednávání inzerce v titulech Vydavatelství Nová média, s. r. o.“,
jejichž aktuální znění je k dispozici na webu www.novamedia.cz. Tento mediakit vstupuje v platnost 1. 12. 2018 a platí až do vydání
aktualizace. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %. Tiskové chyby vyhrazeny.

Vydavatelství Nová média, s. r. o.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
IČ: 02390132, DIČ: CZ02390132

+420 724 659 048

vydavatelstvi@novamedia.cz

www.novamedia.cz

