
Elektronický časopis  STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 
dostupný na internete, v mobile aj tablete

Prelistujte si  STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 
na internete

Vážení čitatelia,
radi by sme Vám touto cestou predstavili 
novú podobu internetového časopisu 

STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ.

Čo viac ponúka e-časopis?
  Oslovuje široké spektrum čitateľov 

– používateľov internetu. Ako bilin-
guálna forma časopisu /slovenský, 
český/ tak prekonáva geografické 
i časové hranice

  Celé vydanie vo vysokej úrovni 
grafického spracovania doplnené 
o multimediálny obsah.

  Aktívny link na webové stránky 
inzerentov alebo na ich e-mailové 
adresy.

        Vysoká miera vyhľadateľnosti.
Indexácia fulltextových vyhľadá-
vačoch po zadaní kľúčového slova 
z článku, prípadne inzerátu sa 
tak vo fulltexte zobrazí aj stránka 
nášho časopisu /Google Page 
Rank 6/10/

  Sme 1. slovenským odborným 
časopisom, ktorý si môžete pre-
listovať

  Noví čitatelia. Záujemcom 
a predplatiteľom je v deň vydania 
zasielaný e-mail s preklikom na 
aktuálny vytlačok časopisu.

 Newsletter 

  Systematicky vytvárame prehľad-
ný archív obsahujúci aj predchád-
zajúce vydania časopisu, informá-
cie o Vašej spoločnosti preto budú 
stále dostupné.

  Rozosielanie časopisu e-mailom. 
Všetkým predplatiteľom a regist-
rovaným záujemcom o náš časo-
pis zasielame e-mail s preklikom 
na aktuálne vydanie.

Ako si internetový časopis môžete 
prečítať?
V prípade, že nemáte objednanú 
službu zasielania časopisu e-mai-
lom, nájdete internetové vydania 
nášho časopisu na www.enginee-
ring.sk
Elektronický časopis si môžete 
prečítať nielen Vašom PC, ale aj 
v mobilnom telefóne, či na tablete 
/aplikácie floowie, apple, … /

/obsahuje celé printové číslo 
doplnené o multimediálny obsah/

www.mediast.sk

Predstavujeme

Využite možnosť multimediálnej prezentácie v e-časopise

listujete rovnako ako v pa-
pierovom časopise

Rozšírené vydanie Intuitívne listovanie 

Skúste si prelistovať 
1.odborný časopis z oblasti strojárstva 
v PC, mobile či tablete, Ipod-e, …

viac ako 2000 čitateľov týždenne



Reklamný formát cena vstupu cena spolu

Videospot v článku/inzercii viac ako 1min.. 350 €

Videospot v článku/inzercii 20 sec. - 60 sec. 200 €

Inzercia v e-časopise(vizual, hyperodkaz) Formát 1/1 A4 800 € 

PR članok v e-časopise(text, kontakty, hyperodkaz, fotky) Formát 1/1 A4 400 €

Zvuková stopa Podľa dohody 150 €

Hyperodkaz v e-časopise Podľa dohody 100 €

Fotografie, animácia flash Podľa dohody Podľa dohody 

Spolu

Názov objednávateľa (firma): 

Kontaktná osoba: 

Adresa: 

IČO: 

IČ DPH:

Bankové spojenie, č. účtu: 

e-mail: 

Tel./Fax: 

web: 

Za MEDIA/ST kontaktoval:

Všetky redakčné články sú spracovávané na vysokej odbornej úrovni 
Čitateľskú atraktívnosť zvyšuje vysoko profesionálne grafické spracovanie
Priaznivá cena inzercie
0% remitenda
  FloowiePaper - ako veľmi prepracovaný a stále sa vylepšujúci 
 prezentačný nástroj
Fulltextové vyhľadávanie
Veľmi rýchle zobrazovanie
Google Page Rank 6/10
1 500 až 3 000 /čitateľov tyždenne
Newsletter mailom
Distribúcia promo kódu na veľtrhu MSV Nitra, MSV Brno, For Industry, Amper

Prečo inzerovať?
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Objednávka e - časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ
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