
Strojírenské
časopisy a weby

MEDIAKIT 2018



3 dobré důvody, 
proč inzerovat u nás

1/  máme největší databázi a fórum
 registrovaných strojařů a čtenářů

2/ máme nejnavštěvovanější web 
     Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ®

3/ pořádáme nejúspěšnější konference
 na MSV v Brně se stovkami účastníků

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!



naše časopisy a weby

STROJIRENSTVI.CZ

Největší strojírenské médium v ČR, představuje 
Portál profesionálů Strojirenstvi.cz® s průměrnou 
návštěvností 60 000 návštěv měsíčně a tištěným 
magazínem STROJIRENSTVI.CZ, který pro komuni-
tu téměř 11 tisíc registrovaných strojařů přináší to 
nejzajímavější z českého a světového strojírenství. 
Vychází s přílohou o automatizaci AUTOMATIKA.

Konstruktér & Konstrukter.cz

Strojírenský tištěný magazín a web zaměřený na 
digitální technologie používané při vývoji výrobků 
a ve výrobě prototypů, od CAD/CAM/PLM softwaru 
přes aditivní výrobu po nástroje tzv. digitální továr-
ny, včetně technologií pro obrábění, měření, kont-
rolu kvality atd. Časopis doprovází specializovaná 
příloha FORMA o technologiích pro plastikářství.

Kariéra v průmyslu & Hledame.cz

Motivováni úspěchem našich profesních webů,  
na které za rok 2016 zavítalo dohromady téměř  
5 milionů návštěv, jsme spustili web Hledame.cz 
a tištěnou inzertní publikaci Kariéra v průmyslu 
s nabídkami práce v technických profesích. Jejich 
prostřednictvím můžete oslovit čtenáře  
a návštěvníky našich technických médií.

Inzertní síť STROJIRENSTVI.CZ

Největší česká platforma pro on-line inzerci ve 
strojírenských oborech. V inzertní síti standardně 
garantujeme minimálně 100 000 zobrazení banneru 
za 4 týdny. Celková kapacita sítě činí až 2,5 milionu 
zobrazení za měsíc ve dvou reklamních pozicích 
na webech Strojirenstvi.cz, Fórum C-N-C.cz,  
Konstrukter.cz, 3D-tisk.cz a Matematika.cz.

3D-tisk.cz

Jediné české médium specializované na techno-
logie aditivní a hybridní výroby, dosahující prů-
měrně 10 tisíc návštěv měsíčně. Vedle pravidelných 
aktualit nabízí oborovou encyklopedii a databázi 
dodavatelů produktů a služeb pro 3D tisk. Služby 
webu doprovází nezávislé individuální poradenství 
a související odborné konference.

Matematika.cz

Nejnavštěvovanější český web o matematice je 
naším příspěvkem k nezištné podpoře technické-
ho vzdělávání v ČR. Každý měsíc zdarma pomáhá 
stovkám tisíc studentů ve zdolávání učiva od 
základních po vysoké školy. Nabízí srozumitelně 
popsanou matematickou teorii a diskusní fórum  
s desítkami tisíc registrovaných uživatelů.



balíčky inzerce tisk + web

Balíček služeb VIP Komplet Standard Marketing+ PR+ Poptávka+ Vizitka+ Zdarma

Zvýhodněná cena balíčku  
bez 21% DPH

99 000 Kč 49 000 Kč 29 000 Kč 19 000 Kč 9 900 Kč 9 900 Kč 3 900 Kč 0 Kč

Inzerce v tištěném magazínu 
STROJIRENSTVI.CZ

2× celá strana
2× půl strany

nebo 1× celá strana
1× 1/3 strany - - - - -

Články v tištěném magazínu 
STROJIRENSTVI.CZ

2× 2 strany 2× 1,5 strany 1× 1,5 strany - - - - -

Blokování konkurenční inzerce 1 - - - - - - -

Celoroční bannerová kampaň  
300 × 250 px 2 - - - - - - -

Marketingové statistiky 3 - - - - - -

Katalog produktů a služeb 3   
30 položek/rok 10 položek/rok 5 položek/rok 5 položek/rok

- - - -

Publikování PR článků 3   
neomezeně 10 položek/rok 5 položek/rok 5 položek/rok 3 položky/rok

- - -

Publikování pozvánek  
v kalendáři událostí 3

 
neomezeně 10 položek/rok 5 položek/rok 5 položek/rok 3 položky/rok

- - -

Publikování nabídek práce 3  
neomezeně 10 položek/rok 5 položek/rok 5 položek/rok 3 položky/rok

- - -

Přístup ke kontaktům z poptávek 3 - - -

Publikování poptávek 3 -

Barevné logo ve firemním profilu 3 -

Přímý odkaz na web firmy z profilu 3 -

Neomezené aktualizace  
firemního profilu 4 -

Základní kontaktní údaje 5
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balíčky on-line prezentace



ediční plán tištěných médií

titul uzávěrka vydání témata a přílohy

STROJIRENSTVI.CZ 19. 2. 12. 3. řešení pro nástrojárny, Průmysl 4.0, příloha AUTOMATIKA

Konstruktér 14. 5. 4. 6. CAD/CAM/PLM, příloha SolidWorks – rozšířená distribuce

STROJIRENSTVI.CZ 3. 9. 24. 9. MSV 2018 v Brně, trendy a inovace ve strojírenství

Konstruktér 5. 11. 26. 11. aditivní výroba, 3D technologie, plastikářská příloha FORMA

Tištěné magazíny vycházejí v průměrném nákladu 4000 výtisků a v rozsahu 52 až 100 stran na vydání. Šířeny 
jsou formou předplatného a řízené distribuce, v rámci četných mediálních partnerství a jsou distribuovány na 
všech významných veletrzích a strojírensky zaměřených konferencích v ČR.

ceník inzerce v tisku

formát inzerátu orientace
rozměry 

(mm)
cena inzerátu 
bez 21% DPH

2. nebo 4. obálka na výšku 210 × 297 69 000 Kč

3. obálka na výšku 210 × 297 59 000 Kč

2/1  dvoustrana na šířku 420 × 297 59 000 Kč

1/1   celá strana na výšku 210 × 297 39 000 Kč

1/2  půl strany na výšku 100 × 297 29 000 Kč

1/2  půl strany na šířku 210 × 145 29 000 Kč

1/3  třetina strany na výšku 65 × 297 19 000 Kč

1/3  třetina strany na šířku 210 × 100 19 000 Kč

1/4  čtvrtina strany na výšku 100 × 145 14 900 Kč

1/4  čtvrtina strany na šířku 210 × 75 14 900 Kč

PR článek na 2 strany - 6000 znaků + 2 obrázky 14 900 Kč

PR článek na 1 stranu - 3500 znaků + 1 obrázek 9 900 Kč



ceník on-line bannerů

délka kampaně typ kampaně garance zobrazení
zvýhodněná cena

bez 21% DPH

2 nebo 4 týdny rotující / sdílená pozice 20 000 8 900 Kč

4 týdny rotující / sdílená pozice 50 000 18 900 Kč

4 týdny rotující / sdílená pozice 100 000 29 000 Kč

4 týdny exkluzivní 500 000 99 000 Kč

8 týdnů rotující / sdílená pozice 200 000 49 000 Kč

12 týdnů rotující / sdílená pozice 300 000 69 000 Kč

POZNÁMKY

1 Blokování konkurenční inzerce: V balíčku VIP jsou na celém webu STROJIRENSTVI.CZ ve všech článcích, 
událostech, nabídkách, poptávkách a ve firemním profilu inzerenta potlačeny bannery jiných inzerentů.

2 Celoroční bannerová kampaň: V balíčku VIP jsou na celém webu STROJIRENSTVI.CZ ve všech článcích, 
událostech, nabídkách, poptávkách a firemním profilu inzerenta zobrazovány jen bannery tohoto inzerenta.

3 On-line služby: Rozsah využití těchto služeb závisí na aktivitě samotného inzerenta, který má dle vybrané-
ho balíčku k dispozici daný rozsah položek v každé kategorii služeb. Čerpání těchto položek provádí inzerent 
samostatně prostřednictvím vlastního přístupu do administrace webu STROJIRENSTVI.CZ.

4 Aktualizace firemních informací: Inzerent, který v daném období využívá libovolný placený balíček služeb 
na webu STROJIRENSTVI.CZ, může ze svojí vlastní administrace kdykoliv zdarma aktualizovat firemní údaje.

5 Bezplatná prezentace: Společnosti, které nevyužívají placených služeb webu STROJIRENSTVI.CZ, mohou 
využít prezentace formou bezplatné firemní vizitky, která obsahuje název společnosti, korespondenční adresu na 
sídlo firmy, jeden telefonní kontakt a zatřídění do odpovídající nomenklatury. Případná aktualizace firemních úda-
jů je možná po zakoupení placené prezentace Vizitka+ za 3900 Kč, alternativně lze prezentaci zdarma odstranit.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERCI

Tištěná inzerce – Podklady přijímáme výhradně v elektronické formě jako soubory PDF v rozlišení 300 DPI v ba-
revném prostoru CMYK s veškerými texty převedenými do křivek. Podklady inzerce musejí obsahovat spadávku 
v délce 5 mm na každou stranu sazebního obrazce. 

Bannerová inzerce – Rozměr banneru v Inzertní síti STROJIRENSTVI.CZ činí 300 × 250 pixelů na šířku. Podkla-
dy přijímáme v neanimovaných souborech GIF, PNG nebo JPG (max. 30 kB). Podrobnosti o umísťování banne-
rové inzerce uvádíme v samostatném dokumentu „Bannerová reklama v Inzertní síti STROJIRENSTVI.CZ“.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zveřejnění inzerce v uvedených médiích 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/vop.  

Tento mediakit vstupuje v platnost 1. 9. 2017 a platí až do vydání aktualizace, která bude zveřejněna na webu 
www.novamedia.cz/inzerce. 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


