
TOP TRENDY v obrábaní – VIII. časť

Obsah:
• Obrábacie stroje
• Tvárniace stroje
• Špeciálne obrábacie stroje a zariadenia

Vydavateľstvo Media/ST, vydavateľ mesačníka Strojárstvo/Strojírenství  
prichádza s ďalším, v poradí siedmym dielom monotematickej  
publikácie TOP TRENDY v obrábaní.

Samostatne predajná publikácia TOP TRENDY v obrábaní nadväzuje  
na doterajšie úspešné vydania podobného zamerania.
Ich náklad sa v minulosti pohyboval na úrovni 12 – 15 tisíc kusov.
Podobný náklad predpokladáme aj teraz. Záujem o publikácie tohto druhu v odbornej verejnosti pretrváva dodnes. 
Distribúcia bude zabezpečená prostredníctvom distribučnej siete v ČR a SR a prostredníctvom vybraných odborných 
kníhkupectiev. Podobne ako v minulých rokoch bude zabezpečená distribúcia aj v sieti stredných odborných škôl 
a strojníckych fakúlt v SR a ČR.
Z prieskumu trhu, rozhovorov so strojárskymi manažérmi a s ďalšou odbornou verejnosťou môžeme záväzne 
konštatovať, že publikácie zamerané na sumarizáciu určitej strojárskej brandže sú vyhľadávanou pomôckou nielen pre 
výrobných manažérov, ale aj vynikajúcou štúdijnou pomôckou pre študentov stredných a vysokých škôl.

TOP TRENDY v obrábaní – s poradovým číslom VIII sa sústreďuje na súhrnné prezentovanie aktuálnej ponuky všet-
kých typov a druhov strojov pre všetky technológie trieskového obrábania.
Redakcia publikácie s Vašim súhlasom zosumarizuje a spolu s Vami aktualizuje príspevky, ktoré ste mali uverejnené 
v rokoch 2014 – 2015 v časopise Strojárstvo/Strojírenství.
Nakoľko Vaša spoločnosť patrí do úspešnej rodiny v rámci brandže obrábania, predpokladáme, že využijete jedinečnú 
možnosť prezentovať svoje služby v pripravovanej publikácii.

TOP TRENDY v obrábaní. Príspevky z rokov 2014 a 2015 budú uverejnené bez spoplatnenia!
Bezplatné príspevky firiem v publikácii budú uverejnené v abecednom poradí. Jednotlivé firemné bloky budú oddelené 
krycím listom. To je aj miesto, určené pre Vašu inzerciu – a zároveň je vstupenkou do publikácie TOP TRENDY
v obrábaní!
Firma, ktorá sa bude v publikácii prezentovať, získa balík publikácií a zároveň ročné predplatné časopisu Strojárstvo/
Strojírenství.

Cenník inzercie:
Obálka č. 2 a č. 3  1 500  eur
Obálka č. 4  1 800  eur
Krycí list/vnútorná obálka  1 000  eur
PR článok v rozsahu 2/1  600  eur (každá ďalšia strana plus 50 eur)
Samostatná celostranová inzercia / Predobálky  1 000  eur
Posledné strany publikácie  1 000  eur

Predpokladaný rozsah publikácie cca 200 strán.
Layout bude podobný ako v predchádzajúcich vydaniach tohto typu.
Formát: A5, rozmer 148 x 210 mm
Papier: obálky UV lak 160 gr., vnútro 80 gr. matný
Farba: 4/4
Väzba: lepená brožúra

Vydanie publikácie: apríl 2016


