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Časopis s největším strojírenským webem
Reprezentativní tištěný časopis STROJIRENSTVI.CZ píše o tom
nejzajímavějším z českého a světového strojírenství. Jeho obliba staví
na čtivém originálním obsahu a precizní formě. Jsme hrdí na naši
zkušenou redakci, která rozumí tématům, o kterých píše a důsledně
pečuje o všechny publikované články. Magazín je šířen formou předplatného a řízené distribuce, přičemž pokrývá všechny významné
strojírenské veletrhy a vybrané oborové konference v ČR.
náklad 3000 výtisků / periodicita 4× ročně / rozsah 52 až 100 stran

titul

uzávěrka

vydání

témata a přílohy

STROJIRENSTVI.CZ 1/20

17. 2.

9. 3.

řešení pro nástrojárny, automatizace a robotika ve strojírenství

STROJIRENSTVI.CZ 2/20

4. 5.

25. 5.

technologie ve vývoji a výrobě forem, plastikářství, CAD/CAM

STROJIRENSTVI.CZ 3/20

7. 9.

29. 9.

MSV a IMT v Brně, trendy a inovace ve strojírenství

STROJIRENSTVI.CZ 4/20

9. 11.

30. 11.

strojírenské 3D technologie, aditivní a hybridní výroba

Web a inzertní platforma Strojirenstvi.cz
Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ® je největší strojírenské
médium v České republice s téměř 1,2 milionem návštěv, víc než
470 tisíci uživateli a 7 miliony zobrazených stránek za rok. Úspěch
webu se opírá o unikátní obsah, který na českém trhu nemá srovnatelnou konkurenci, ať už jde o tradiční diskusní fórum s více než
13,5 tisíci registrovanými uživateli (dříve c-n-c.cz) nebo rozsáhlou
on-line databázi strojnických tabulek. Součástí webu je také magazín,
kalendář událostí, adresář firem, technický slovník aj. Jedinečné
možnosti tento web nabízí všem společnostem, které na něm
mohou samy obsluhovat svůj PR obsah a personální inzerci.
Marketingový potenciál webu Strojirenstvi.cz k vašim službám
 Bannerová reklama s garancí min. 100 tisíc zobrazení vaší reklamy za měsíc v naší inzertní síti, jejíž kapacita činí
až 1,5 milionu zobrazení za 4 týdny. Kromě Strojirenstvi.cz budeme navíc vaši reklamu zobrazovat také na dalších
technicky zaměřených webech z našeho vydavatelství.
 Firemní prezentace pokrývající vaše PR a HR potřeby vstříc největší strojírenské online komunitě v ČR. Vytvořte
si na webu Strojirenstvi.cz inteligentní firemní profil, přes který můžete aktivně spravovat váš marketingový obsah
a personální inzerci, s možností blokovat inzerci vaší konkurence ve vašich článcích a nabídkách práce.
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Zvýhodněné balíčky inzerce
Získejte inzerci v prestižním tištěném magazínu, k tomu pořádnou porci bannerové reklamy
a PR podporu na největším strojírenském webu se slevou až 52 % z ceníkových cen!

VIP ***

VIP **

VIP *

 4 strany tištěné inzerce
 8 stran pro články v tisku

 3 strany tištěné inzerce
 6 stran pro články v tisku

 2 strany tištěné inzerce
 4 strany pro články v tisku

Bonusy

Bonusy

Bonusy

+ Balíček online inzerce Marketing+
+ Blokování konkurenční inzerce
+ 300 000 zobrazení pro bannery

+ Balíček online inzerce Marketing+
+ Blokování konkurenční inzerce
+ 200 000 zobrazení pro bannery

+ Balíček online inzerce Marketing+
+ Blokování konkurenční inzerce
+ 100 000 zobrazení pro bannery

369 200 Kč 199 990 Kč

290 400 Kč 149 990 Kč

211 600 Kč 99 990 Kč

JEN S NÁMI OSLOVÍTE NEJVĚTŠÍ STROJÍRENSKOU KOMUNITU V ČR!

Komplet

Základ

Start

 2× 1/2 strany tištěné inzerce
 3 strany pro články v tisku

 2× 1/3 strany tištěné inzerce
 2 strany pro články v tisku

 1× 1/3 strany tištěné inzerce
 1,5 strany pro články v tisku

Bonusy

Bonusy

Bonusy

+ Balíček online inzerce PR+
+ 50 000 zobrazení pro bannery

+ Rozšířený firemní profil na webu
+ Balíček 5 PR článků online

+ Rozšířený firemní profil na webu
+ Balíček 5 PR článků online

136 600 Kč 79 990 Kč

72 600 Kč 49 990 Kč

48 650 Kč 29 990 Kč

Bonusové balíčky online inzerce
Balíček Marketing+
Zajistí vám publikování nabídek práce, firemních článků a pozvánek na největším strojírenském webu. Zároveň
získáte nejvyšší úroveň firemního profilu, který vás zviditelní napříč celým webem a umožní vám blokovat
konkurenční bannerovou inzerci ve vašem obsahu. V balíčku máte k dispozici až 10 PR článků nebo pozvánek
a 10 nabídek práce, firemní profil s barevným logem, odkazem na váš web a označením „TOP společnost“.
Balíček PR+
Můžete publikovat až 10 firemních článků nebo pozvánek na vaše události a navíc získáte rozšířený firemní profil
(s barevným logem a odkazem na váš firemní web), který propojí veškerý vámi publikovaný obsah.
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. 2019 a platí až do vydání aktualizace.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %. Původní (přeškrtnuté) ceny jsou spočítány z jednotkových ceníkových cen. Prezentované online
služby je nutno vyčerpat v období 12 měsíců od uzavření objednávky, nevyčerpané plnění nelze refundovat. Tiskové chyby vyhrazeny.

