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15.000 Kč + DPH / 1 umístění

Banner můžete umístit přímo na hlavní stránku oneindustry.one, 
nebo na hlavní stránku oborových sekcí: strojírenství, obrábění,  
nástrojárna, automotive, plastikářský průmysl, elektro, robotizace +  
automatizace, Průmysl 4.0.

Na jedné pozici mohou být zobrazovány bannery více firem (v da-
ném období max. 3). Bannery se prodávají na období kalendářních 
týdnů. Vzhledem k omezenému množství bannerů je třeba zare-
zervovat konkrétní pozice bannerů v konkrétních termínech co 
nejdříve. 

Portál oneindustry.one má responzivní webový design. Informujte 
se prosím předem o způsobu zobrazení jednotlivých bannerů na 
různých platformách (PC, tablet, smartphone).

Podklady: JPEG, PNG, GIF (maximální velikost 1 MB).

15.000 Kč + DPH / 1 umístění

Článek lze umístit do jednotlivých obo-
rových sekcí: strojírenství, obrábění, ná-

strojárna, automotive, plastikářský průmysl, elektro, robotizace + 
automatizace, Průmysl 4.0. Na hlavní stránce oneindustry.one je 
článek poté zobrazen automaticky.

15.000 Kč + DPH / 1 umístění

Video můžete umístit do jednotlivých 
oborových sekcí: strojírenství, obrábění, 

nástrojárna, automotive, plastikářský průmysl, elektro, robotizace 
+ automatizace, Průmysl 4.0. Na hlavní stránce oneindustry.one 
je video poté zobrazeno automaticky.

Podklady: AVI, MP3, MP4.

15.000 Kč + DPH / 5 zpráv 
Série 5 krátkých textů, aktualit a novinek.

Délka jedné zprávy je do 300 znaků, sou-
částí může být i 1 fotografie. Zprávy můžete umístit do jednotlivých 
oborových sekcí: strojírenství, obrábění, nástrojárna, automotive, 
plastikářský průmysl, elektro, robotizace + automatizace, Průmysl 4.0.  
Na hlavní stránce oneindustry.one je zpráva poté zobrazena au-
tomaticky.

Banner Pixelů Doba zobrazení

„Top“ 1 170 × 260 2 týdny

Leaderboard 728 × 90 3 týdny 

Medium Rectangle 300 × 250 5 týdnů

Wide Skyscraper 160 × 600 4 týdny

Skyscraper 120 × 600 5 týdnů

„Round“ banner ∅ 158 4 týdny

Množstevní slevy (jednorázová objednávka):
Cena za 1 online produkt – 15.000 Kč + DPH 
Cena za 3 online produkty – 39.000 Kč + DPH 
Cena za 5 online produktů – 55.000 Kč + DPH 
Cena za 10 online produktů – 90.000 Kč + DPH 
Cena za 20 online produktů –  150.000 Kč + DPH

Agenturní provize: 15 %



Print
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DURATOMIC® TP0501, TP1501, TP2501
Výsledkem dlouholetého výzku-
mu a vývoje jsou nové třídy pro 
soustružení oceli, které vám pos-
kytnou ještě více konkurenčních 
výhod, pokud jde o vysokorychlost-
ní soustružení, vyváženou produk-
tivitu a univerzální produktivitu. 
Díky technologii Edge Inteligence 
navíc snížíte počet nepoužitých 
řezných hran.
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je odborný a inzertní časopis poskytující informace z oborů strojíren-
ství a kovozpracujícího průmyslu.

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

kovo+ 1 10. 4. 10. 5. 7.000 ks Zákaznické dny, MSV Nitra

kovo+ 2 30. 8. 1. 10. 7.000 ks MSV Brno

1
2

je specializovaný časopis zaměřený na české a  slovenské firmy zabývající 
se obráběním kovů od kusové po velkosériovou výrobu.

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

machining & tooling 1 6. 3. 3. 4. 4.000 ks Zákaznické dny, MSV Nitra

machining & tooling 2 9. 8. 9. 9. 4.000 ks EMO Hannover, MSV Brno

1

2

je specializovaný časopis pro české a slovenské nástrojárny.

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

Nástrojárna+ 1 29. 4. 27. 5. 3.500 ks

Nástrojárna+ 2 5. 8. 3. 9. 3.500 ks EMO Hannover, MSV Brno

1
2

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

Automobil Industry 1 15. 2. 12. 3. 4.000 ks AMPER Brno, Zákaznické dny, 
MSV Nitra

Automobil Industry 2 20. 8. 20. 9. 4.000 ks MSV Brno

je specializovaný časopis přinášející informace českým a slovenským 
výrobcům a subdodavatelům z oblasti automobilového průmyslu.

1

2

je specializovaný časopis pro české a slovenské firmy, které se zabývají 
průmyslovým zpracováním plastů.

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

Plastics Production 1 20. 3. 17. 4. 4.000 ks MSV Nitra (CHEMPLAST)

Plastics Production 2 26. 8. 25. 9. 4.000 ks MSV Brno

1
2

Přehled vydání v roce 2019
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Balíček

Podrobné podmínky prezentace formou balíčku ONLINE + PRINT:

Všechny typy balíčků ONLINE + PRINT jsou platné vždy pro jeden kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku). | Balíček 
je koncipován jako maximální možné plnění v daném roce, nevyužité plochy v časopisech a nevyužité online produkty se nenahrazují 
a nelze je přesouvat do jiných časových období. | Plochou 2/1 strany do vydání se rozumí jakákoliv kombinace inzerce a článku, přičemž 
maximální plocha inzerce do vydání je 1/1 strany. Celkově lze do jednoho vydání obsadit maximálně plochu 2/1 strany. Nevyužitou, nebo 
ne úplně obsazenou plochu v jednom vydání nelze uplatnit v jiných vydáních. Větší plochu do jednoho vydání je možné přiobjednat za 
příplatek. | Součástí balíčku nejsou plochy na obálkách časopisů a inzerce vedle editorialu. | V případě storna objednávky balíčku účtujeme 
za již realizovaná plnění plnou ceníkovou cenu produktů online a print, za nerealizovaná plnění účtujeme stornopoplatek ve výši 50 % 

ceny balíčku za poměrnou část nerealizovaných plnění. | Agenturní provize je 15 %.

BASIC
                                    1 vydání časopisu + 3 online produkty na

2/1 strany prezentace do jednoho vydání časopisu a 3 libovolné  
online produkty (z toho max. 1 banner) na oneindustry.one

45.000 Kč
 

                    + DPH

PREMIUM
                                  5 vydání časopisu + 10 online produktů na

2/1 strany prezentace do pěti vydání časopisů a 10 libovolných  
online produktů (z toho max. 3 bannery) na oneindustry.one

125.000 Kč
 

                        + DPH

ENTERPRISE
                                                                                  10 vydání časopisu + 
                                                exkluzivní nabídka online produktů na 

2/1 strany prezentace až do deseti vydání časopisů, exkluzivní celoroční rezervace banneru  
(dle dohody) a neomezený počet ostatních online produktů na oneindustry.one

295.000 Kč
 

                        + DPH

PROFESSIONAL
                                    2 vydání časopisu + 5 online produktů na

2/1 strany prezentace do dvou vydání časopisů a 5 libovolných  
online produktů (z toho max. 1 banner) na oneindustry.one

75.000 Kč
 

                    + DPH

Online + Print
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Ceník

1/4
CMYK 17.900 Kč 190 × 64     –

1/4
CMYK 17.900 Kč 92 × 132     –

Stránková inzerce uvnitř časopisu

Titulní strana individuální jednání
Rozevírací obálka do „V“  87.900 Kč  (+ bonus 2/1 strany) 
(dvoustrana – přední 
vnější klopa časopisu)

2. (vnitřní) strana obálky 84.900 Kč  (+ bonus 2/1 strany)
 (2. strana časopisu)

3. (vnitřní) strana obálky 74.900 Kč  (+ bonus 2/1 strany)
 (předposlední strana časopisu)

Zadní strana 84.900 Kč  (+ bonus 2/1 strany)

Inzerce vedle editorialu 55.900 Kč  (+ bonus 1/1 strana)
 1/3 strany A4 (61 × 270 mm)

Vkládaná inzerce (prospekt, leták, katalog, brožura)
 Podrobné informace a ceník naleznete v mediálním plánu  
 nebo na www.infocube.cz

Příplatek za umístění  15 %

SLEVY
Inzerce ve více vydáních 2× 10 %
 3× 15 %
 4× 20 %
Agenturní provize   15 %
 Sleva se nevztahuje na vkládanou inzerci.

STORNOPOPLATKY

zrušení objednávky před uzávěrkou  50 % 
zrušení objednávky po uzávěrce  100 %

PODKLADY PRO TISK ZASÍLEJTE

mailem nebo pomocí některé z internetových úschoven sou-
borů. V  případě vlastního grafického zpracování přijímáme 
pouze podklady:

  tiskové PDF, TIFF, JPEG v min. rozlišení 300 Dpi, CMYK (jiné 
formáty jen po konzultaci).

 redakční grafické zpracování: 300 Kč / 1 hod.

NA OBJEDNÁVCE

uvádějte název firmy, adresu, kontakt, IČ, DIČ, formát inzerátu, 
počet opakování. Po obdržení objednávky zasíláme potvrzení 
objednávky a po redakčním zpracování inzerátu korekturu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme ukázková vydání 
našich časopisů. Mediální plány v českém a anglickém jazyce 
najdete na www.infocube.cz nebo Vám je zašleme e-mailem.

1/4
CMYK 17.900 Kč 44 × 270 54 × 297

[+5 mm na ořez]

2/1
CMYK 84.900 Kč 380 × 270 420 × 297

cena do zrcadla na spad
 [mm] [mm]

[+5 mm na ořez]

+ bonus 2/1 A4

1/1
CMYK 55.900 Kč 190 × 270 210 × 297

[+5 mm na ořez]

+ bonus 1/1 A4

1/2
CMYK 35.900 Kč 190 × 132     –

+ bonus 1/2 A4

1/2
CMYK 35.900 Kč 92 × 270 102 × 297

[+5 mm na ořez]

+ bonus 1/2 A4

1/3
CMYK 27.900 Kč 61 × 270 71 × 297

[+5 mm na ořez]

+ bonus 2/3 A4

1/3
CMYK 27.900 Kč 190 × 86     –

+ bonus 2/3 A4

Inzerce na obálce časopisu a speciální inzerce

 Formát A4 – 210 × 297 mm

 Ceny jsou uvedeny bez DPH

TITUL

PRESTIŽNÍ

PLOCHA!
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je odborný časopis poskytující informace 
ze strojírenství a kovozpracujícího průmyslu.

Časopis je distribuován souběžně 
v České a Slovenské republice.

1. ročník

Jiří Klusáček
ředitel vydavatelství

tel.: +420 549 210 713
jiri.klusacek@infocube.cz

Distribuce časopisu

Direct mail | 85 %

Výtisky pro inzerenty | 3 %
vlastní potřeba inzerentů,
zasílání časopisů  
s fakturou

Odborné akce | 3 %
domácí veletrhy, zákaznické dny, 
odb. konference  
a semináře

Výstavy  
a veletrhy | 7 %

Marketingové  
potřeby  
vydavatelství,  
archiv | 2 %

Struktura adresátů dle oboru 

Ostatní průmyslové  
obory | 2 %

Odborné školy | 0,3 %
Obchodní firmy  
ve strojírenství | 2,3 %

Služby  
ve strojírenství | 2,2 %

Slévárenství – hutnictví | 2 %

Strojírenství – kovozpracující firmy | 91,2 %

Struktura časopisu

Ostatní stroje,  
produkty, technologie, 
jús, automatizace,  
robotizace | 15,6 %

CNC obráběcí  
a tvářecí stroje, CNC 

brusky | 21,4 %

Nástroje, nářadí, 
měřidla | 18 %

Software,  
CAD/CAM | 3 %

Výrobní technologie, volné  
kapacity, nabídka služeb | 8 %

Materiály  
a komponenty | 7 %

Veletrhy  
a výstavy | 4,1 %

Redakční  
plochy | 6,5 %

Průmyslové  
značení | 7 %

Dělení materiálů, svařování, 
plazmová technika | 2,2 %

Obráběcí a tvářecí stroje –  
příslušenství | 2,7 %

Konvenční obráběcí  
a tvářecí stroje, 
brusky | 4,5 %

Struktura adresátů v rámci firem

Kvalita, řízení  
jakosti | 1 %

Obchod,  
marketing | 3 % Ostatní technický  

management | 6 %

Zásobování,  
investice,  

nákup | 13 %

Výrobní ředitel,   
vedoucí  
výroby | 31 %

Technická příprava výroby, 
technický ředitel, konstrukce, 

vývoj | 21 %

Majitel, jednatel,  
ředitel | 25 %

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

kovo+ 1 10. 4. 10. 5. 7.000 ks Zákaznické dny, MSV Nitra

kovo+ 2 30. 8. 1. 10. 7.000 ks MSV Brno



V I I .  r o č n í k  •  1  2 0 1 5

DURATOMIC® TP0501, TP1501, TP2501
Výsledkem dlouholetého výzku-
mu a vývoje jsou nové třídy pro 
soustružení oceli, které vám pos-
kytnou ještě více konkurenčních 
výhod, pokud jde o vysokorychlost-
ní soustružení, vyváženou produk-
tivitu a univerzální produktivitu. 
Díky technologii Edge Inteligence 
navíc snížíte počet nepoužitých 
řezných hran.
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11. ročník

Renata Kučerová
šéfredaktorka 

machining & tooling magazine
tel.: +420 549 219 998

renata.kucerova@infocube.cz

je úzce specializovaný časopis zaměřený na české a slo-
venské firmy zabývající se obráběním kovů od kusové po 
velkosériovou výrobu. Jedinečné, stoprocentní zaměření 
časopisu výhradně na obor obrábění, odbornost a exklu-
zivní provedení jsou zárukou Vaší prestižní a účinné pre-
zentace. Více jak deset let naší praxe v oblasti strojírenství 
a automobilového průmyslu se odráží ve špičkové, pečlivě 
sestavené databázi adresátů časopisu, kde najdete rozho-
dující pracovníky z oboru obrábění.

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

machining & tooling 1 6. 3. 3. 4. 4.000 ks Zákaznické dny, MSV Nitra

machining & tooling 2 9. 8. 9. 9. 4.000 ks EMO Hannover, MSV Brno

Distribuce časopisu

Direct mail | 75 % Výtisky pro inzerenty | 6 %
vlastní potřeba inzerentů,

zasílání časopisů s fakturou

Marketingové potřeby  
vydavatelství, archiv | 2 %

Výstavy a veletrhy | 8 % Odborné akce | 9 %
domácí veletrhy,  
zákaznické dny, 

odb. konference  
a semináře

Struktura adresátů dle oboru

subdodavatelé a výrobci komponentů  
pro automobilový průmysl, výrobu strojů  

a zařízení, elektrotechnický průmysl,  
letecký průmysl a ostatní obory | 24 %

kovoobráběcí firmy, 
kovovýroby | 24 %

strojírenské firmy,  
strojírny | 21 %

výrobci obráběcích 
strojů a jús | 0,5 %

odborné školy | 0,5 %

obchodní firmy  
ve strojírenství | 4 %

ostatní firmy a divize firem  
(např. brusírny, elektroerozivní  

obrábění…) | 2 %

nástrojárny, 
výroba forem, 

nástrojů, nářadí | 15 %

ostatní kovozpracující firmy 
(pokud disponují obrobnou, 

např. slévárny, svařovny,  
kovárny, metalurgie, strojní 

zámečnictví apod.) | 9 %

Česká republika | 85 % 

Slovensko | 15 % 

Struktura adresátů v rámci firem

technický ředitel, 
technická příprava výroby, 
technologie | 41 %

obchod, 
marketing | 2 % 

výrobní ředitel, 
vedoucí výroby | 26 %

ředitel, jednatel, 
majitel menších 

firem | 13 %

vedoucí a výkonný  
management jednotlivých 

 divizí (např. obrobna, 
 nástrojárna, frézovna, 

 soustružna, brusírna...) | 8 %konstrukce | 3 %

zásobování,  
nákup | 4 % 

ostatní technický  
management | 2 % 

kvalita,  
řízení jakosti | 1 % 

machining & tooling magazine oslovuje pracovníky s rozho-
dovací pravomocí a pracovníky odpovědné za proces obrábění kovů 
v širokém spektru výrobních firem. Přináší informace o novinkách 
v oblasti obrábění, výrobních technologiích a produktech. Těžiště 
časopisu leží v oblasti třískového obrábění, a to od kusové až po 
velkosériovou výrobu. Časopis však neopomíjí ani ostatní přípravné 
či následné výrobní operace a také vedlejší technologie či produkty 
spojené s procesem obrábění kovů. Vedle informací o vlastní 
technologii obrábění, obráběcích strojích a nástrojích zde proto 
také najdete i informace z oblastí: automatizace, software CAD/
CAM, řízení strojů, hutní materiály, měření a kvalita, příslušenství 
strojů, řezné kapaliny, veletrhy, nabídka ostatních produktů a služeb 
pro obráběcí firmy.
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Je specializovaný časopis pro české a slovenské nástrojárny. 
Prestižní obsahová a polygrafická úroveň časopisu a stopro-
centní oborové zaměření výhradně na nástrojárny jsou plat-
formou pro oslovení firem zabývajících se výrobou forem, 
nástrojů a přípravků. Časopis je rozesílán aktivním direct 
mailovým způsobem na naši jmennou databázi klíčových 
pracovníků v nástrojárnách. Oslovujeme rozhodující pozice 
ve výrobě, technologii, konstrukci a technickém mana- 
gementu. 4. ročník

Jiří Klusáček
ředitel vydavatelství

tel.: +420 549 210 713
jiri.klusacek@infocube.cz

Naše databáze je jedinečná. V oblasti nástrojáren se osobně po-
hybujeme od roku 1995. Od roku 1998 vydáváme specializované 
průmyslové tituly ve strojírenství, obrábění, automobilovém průmy-
slu, plastikářském průmyslu a výrobě elektroniky. Ve všech těchto 
oborech mají nástrojárny klíčovou roli. Jsou pevně integrovány do 
procesu technologie výroby v těchto oblastech. A právě v lisovnách 
plastu, automobilovém průmyslu a strojírenství nacházejí produkty 
nástrojáren své hlavní uplatnění. Časopis Nástrojárna+ proto těží 
z naší dlouholeté kompetence v těchto oborech.

Česká republika | 90 % Slovensko | 10 %

Distribuce

direct mail | 80 %

marketingové potřeby  
vydavatelství | 4 %

vlastní potřeba inzerentů | 5 %

odborné akce,  
konference, zákaznické dny, veletrhy | 11 %

Adresáti – struktura v rámci firmy
top manažeři a vedoucí pracovníci  

s rozhodujícími pravomocemi:

výroba,  
výrobní ředitel | 18 %

technologie, technická  
příprava výroby,  
technický ředitel | 32 %

management (ředitel,  
ředitel nástrojárny,  

vedoucí divize  
nástrojárna, u menších  

podniků majitel) | 24 %

obchod  
a marketing 
| 2 %

konstrukce,  
vývoj | 12 %

investice, 
nákup | 3 %

kvalita, jakost,  
metrologie | 9 %

ADRESÁTI – produkce

– výroba forem (vstřikovací formy na plasty, pryže, vyfukovací 
formy na plasty, formy na lití kovů…)

– výroba nástrojů (lisovací, střižné, postupové, nástroje  
na obrábění, nástroje na tváření kovů…)

– výroba nářadí a přípravků (výrobních, montážních, kontrolních, 
měřicích, upínacích, svařovacích, ustavovacích…)

– výroba přesných strojírenských dílů
– výroba jednoúčelových strojů a zařízení
– prototypová a přesná malosériová produkce

ADRESÁTI – hlavní pracovní operace

– konstrukce, vývoj, programování, CAD/CAM, 3D, Additive 
manufacturing

– precizní třískové obrábění
– elektroerozivní obrábění
– broušení
– ostatní operace (montáž, povrchové úpravy, odladění  

procesu vstřikování, opravy forem a přípravků,  
výroba grafitových elektrod, přesné tváření)

– měření, kontrola kvality

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

Nástrojárna+ 1 29. 4. 27. 5. 3.500 ks

Nástrojárna+ 2 5. 8. 3. 9. 3.500 ks EMO Hannover, MSV Brno
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15. ročník

Ivana Nedbalová 
šéfredaktorka 

Automobil Industry 
tel.: +420 549 210 712

ivana.nedbalova@infocube.cz

je specializovaný časopis přinášející informace českým 
a  slovenským výrobcům a  subdodavatelům z  oblasti 
automobilového průmyslu. Časopis je určen pro prestižní 
a účinnou prezentaci v oblasti automobilového průmyslu, 
čemuž odpovídá exkluzivní provedení časopisu. Jedinečné 
stoprocentní oborové zaměření a dokonale propracovaná 
databáze adresátů vytváří z AUTOMOBIL INDUSTRY platformu 
pro absolutně cílené předání informace o nabídce Vaší firmy 
výrobcům a subdodavatelům.

Jedná se o firmy, které poskytují služby a zabývají se vývojem  
nebo výrobou v oblasti automobilového průmyslu:
– dodavatelé výrobních  technologií, provozních linek,  

výrobci jednoúčelových strojů,
– výroba a dodávky průmyslové automatizace, robotizace, manipulace,
– výroba a dodávky zařízení, nástrojů, nářadí a forem,
– vývoj, testování, zkušebnictví, výroba prototypů,
– vývoj, aplikace, software CAD/CAM/CAE, konstrukce, engineering,
– výrobci a dodavatelé materiálů a komponentů,
– kvalita, řízení jakosti, certifikace,
– obchodní firmy, poskytovatelé služeb.

Adresáti – obor působnosti

strojírenství a kovozpracující  
průmysl | 60 %

výrobci a dodavatelé dílů z plastů, umělých 
hmot, výroba forem | 22 %

výrobci a dodavatelé 
z oboru elektro | 8 %

slévárenství a kovárny | 4 %

svařování a spojování | 3 %

povrchové úpravy | 2 %

výrobci a dodavatelé skla, průmyslové keramiky, 
pryže, textilu, kůže… | 1 %

výrobci automobilů, autobusů, 
nákladních automobilů  

a motocyklů | 7,1 %

subdodavatelé a „subdodavatelé subdodavatelů“ | 73 % z oborů:

dodavatelé pro  
oblast automobilového 

průmyslu | 18,7 %
výrobci a subdodavatelé  
komponentů pro letecký  
průmysl a kolejová  
vozidla | 1,2 %

Distribuce

direct mail | 75 %

vlastní potřeba inzerentů | 6 %

veletrhy a výstavy | 12 %

ostatní | 2 %

odborné  
akce | 5 %

Adresáti – cílová skupina
investice, nákup,  
zásobování | 15 %výroba | 30 %

příprava výroby, konstrukce, 
technologie, TPV | 21 %

ředitelé, členové představenstva, jednatelé, 
u menších firem majitelé | 20 %

obchod,  
marketing | 4 %

kvalita, řízení jakosti, certi-
fikace | 7 %

vývoj,  
výzkum | 3 %

Česká republika | 85 %

ostatní  
země | 0,5 %

Slovensko | 14,5 %

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

Automobil Industry 1 15. 2. 12. 3. 4.000 ks AMPER Brno, Zákaznické dny, MSV Nitra

Automobil Industry 2 20. 8. 20. 9. 4.000 ks MSV Brno
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Ivana Nedbalová 
šéfredaktorka 

Plastics Production 
tel.: +420 549 210 712

ivana.nedbalova@infocube.cz

je specializovaný časopis pro 
české a slovenské firmy zabývající se průmyslovým zpra-
cováním plastů (setů, gumy, kompozitních materiálů…). 
Přináší praktické informace, témata a trendy podnikům 
v oboru průmyslové plastikářské výroby. Informuje o mate-
riálech, zpracování, výrobě, produktech a trzích. Jedinečné 
stoprocentně oborové zaměření a dokonale propracovaná 
databáze adresátů vytváří z Plastics Production platformu 
pro absolutně cílené předání informace o nabídce Vaší firmy 
výrobcům a dodavatelům. 14. ročník

Česká republika | 85 % Slovensko | 15 %

Distribuce

direct mail | 70 %

vlastní potřeba inzerentů | 8 %
veletrhy  

a výstavy | 16 %

odborné akce | 4 %

ostatní | 2 %

Adresáti – cílová skupina
top manažeři a vedoucí pracovníci  

s rozhodujícími pravomocemi:

obchod,  
marketing | 4 %

ředitelé, členové 
představenstva, 
jednatelé,  
u menších firem  
majitelé | 22 %

příprava výroby, konstrukce, 
technologie | 24 %

investice, nákup,  
zásobování | 11 %

výroba | 31 %

vývoj, výzkum | 3 %

kvalita, řízení jakosti, 
certifikace | 5 %

ADRESÁTI – činnost:
Přípravná a doprovodná fáze výroby:
– výroba, dodávky a příprava surovin, materiálů a komponentů,
– konstrukce, design, engineering, technická příprava výroby,
– výroba forem, nářadí a nástrojů, nástrojárny,
– vývoj, aplikace a poskytování software CAD/CAM,
– dodavatelé strojů a výrobních technologií,  

jednoúčelových strojů, výrobních linek,
– dodavatelé automatizace, manipulace a robotizace,
– testování, zkušebnictví, měření, kvalita,
– vývoj, výzkum,
– nákup.

Hlavní výrobní operace:
dominantní část databáze tvoří adresáti zabývající se  
hlavní výrobní operací:

– vstřikování / lisování,
– vakuové zpracování,
– vyfukování, tvarování za tepla,
– vytlačování, extruze,
– obrábění,
– svařování,
– řezání, dělení, děrování,
– dokončovací operace, montáž,
– povrchové úpravy…

ADRESÁTI – obor působnosti firem:

firmy zabývající se průmyslovým zpracováním plastů  
v těchto oborech:

– automobilový průmysl, 
– spotřební elektronika, elektrotechnický průmysl,
– strojírenství, výroba průmyslových strojů a zařízení,
– výroba spotřebního zboží,
– obalová technika,
– potravinářství,
– stavebnictví,
– letecký průmysl a výroba kolejových vozidel.

V roce 2019 vychází Uzávěrka Vychází Náklad Veletrhy/Akce 

Plastics Production 1 20. 3. 17. 4. 4.000 ks MSV Nitra (CHEMPLAST)

Plastics Production 2 26. 8. 25. 9. 4.000 ks MSV Brno
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Nabídka vkládané inzerce

Vedle prezentace formou plošné inzerce v našich časopisech můžete také vkládat Vaše materiály do 
našich titulů. Vkládat lze prospekty, letáky, brožury, katalogy, CD a ostatní materiály plochého tvaru.

Ceník vkládané inzerce  (cena vkladu do celého vydání)

Materiály nad 50 g přijímáme po předběžné konzultaci.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena je jen za vklad materiálu do časopisu. 
V případě vašeho zájmu materiály pro vkládání vytiskneme, vyžádejte si prosím cenovou kalkulaci.

Dejte o sobě vědět i jinak!

Hmotnost 
vkládaného 

materiálu

do 10 g 44.000 Kč 39.000 Kč 37.900 Kč

10–20 g 49.000 Kč 39.000 Kč 37.900 Kč

20–30 g 54.000 Kč 42.900 Kč 40.900 Kč

30–40 g 59.000 Kč 45.900 Kč 43.900 Kč

40–50 g 64.000 Kč 49.900 Kč 47.900 Kč



INFOCUBE s. r. o. 
tel. : +420 549 210 713

e-mail: info@infocube.cz

www.infocube.cz

oneindustry.one


