
Mediální Plán 2015



Str. 4–5

Str. 6–7

Str. 8–9

Str. 10–11

Str. 12–13

Firemní speciály

Str. 20–21

Přehled vydání  
v roce 2015

Str. 22

Internetová 
prezentace

Str. 18–19

Vkládaní inzerce

Str. 15

Kontakty

Str. 23

728 × 90

12
0 

× 
60

0

12
0 

× 
60

0

125 
× 

125

125 
× 

125

728 × 90

160 
× 

160

960 × 150

Texty

A

B1

B2

C1

D1

E

D2

C2



O nás

18 let na trhu

Těšíme se s Vámi na setkání na českých a slovenských průmyslových veletrzích, desítkách zákaznických dnů, konferencí 
a odborných akcí.

Váš tým: Iva Duroňová, Daniela Klusáčková, Jiří Klusáček, Pavla Krobotová, Ivana Nedbalová



4

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

KOVOinZeRT 1 10. 2. 10. 3. 10 000 AMPeR Brno.CZ

KOVOinZeRT Slovensko 15. 4. 11. 5. 6 000 MSV nitra.SK

KOVOinZeRT 2 31. 7. 7. 9. 10 000 MSV Brno.CZ, eMO Milano.iT

KOVOinZeRT 3 23. 10. 20. 11. 10 000          

je odborný a inzertní časopis poskytující informace 
ze strojírenství a kovozpracujícího průmyslu.

Samostatné vydání pro Slovensko

Distribuce časopisu Struktura adresátů dle oboru 

Struktura adresátů v rámci firem Struktura časopisu

18. ročník 15. ročník

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 %

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 %

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 %

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 %

Jiří Klusáček
ředitel vydavatelství

tel.: +420 549 210 713
jiri.klusacek@infocube.cz
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1/3
CMYK 19 000,– 61 × 270 71 × 297

1/4
CMYK 13 000,– 190 × 64 –

1/4
CMYK 13 000,– 92 × 132 –

1/4
CMYK 13 000,– 44 × 270 54 × 297

1/2
CMYK 25 000,– 92 × 270 102 × 297

1/2
CMYK 25 000,– 190 × 132 –

1/1
CMYK 39 000,– 190 × 270 210 × 297

2/1
CMYK 69 000,– 380 × 270 4 20× 297

STRÁNKOVÁ INZERCE UVNITŘ ČASOPISU

cena do zrcadla na spad

1/3
CMYK 19 000,– 190 × 86 –

1/8
CMYK 7 500,– 92 × 64 –

Titulní strana 69 000,–
Rozevírací obálka do „V“  69 000,– 
(dvoustrana – přední 
vnější klopa časopisu)

Vnitřní strana obálky 49 000,–
Zadní strana 59 000,–
Inzerce vedle editorialu příplatek 50 %
1/4 strany A4 (44 × 270 mm) nebo 1/3 strany A4 (61 × 270 mm)

Vkládaná inzerce  (prospekt, leták, katalog, brožura) 
Podrobné informace a ceník naleznete na str. 15

Příplatek za umístění  15 %

SLEVY

Opakování inzerce 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 
souborů na adresu info@infocube.cz. Poštou na CD na 
adresu redakce. V případě vlastního grafického zpracování 
přijímáme pouze podklady:

  křivky: CDR (do verze 11), AI, PSD, QXD (do verze 4), 
WMF, PDF, INDD (do verze CS 5.5).
rastr: TIFF, JPEG, BMP, GIF v min. rozlišení 300 Dpi.

 jiné formáty jen po konzultaci.

 redakční grafické zpracování 300 Kč / 1 hod.

NA OBJEDNÁVCE

uvádějte název firmy, adresu, kontakt, IČO, DIČ, formát 
inzerátu, počet opakování. Po obdržení objednávky za-
síláme potvrzení objednávky a po redakčním zpracování 
inzerátu korekturu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme ukázková vy-
dání našich časopisů. Mediální plány v českém, anglickém 
a německém jazyce najdete na internetových stránkách 
jednotlivých titulů nebo Vám je zašleme e-mailem.

 [mm] [mm]

[+5 mm na ořez]

[+5 mm na ořez]

[+5 mm na ořez]

[+5 mm na ořez]

[+5 mm na ořez]

Vydavatelství

Adresa redakce

Telefon

Telefon

Fax

E-mail

Internet

INFOCUBE s. r. o.
INFOCUBE s. r. o.
Živného 8 • 635 00 Brno
+420 549 210 713
+420 549 210 712
+420 549 210 711
info@infocube.cz
www.infocube.cz

+ bonus 2/1 A4

+ bonus 1/1 A4

+ bonus 1/2 A4

+ bonus 1/2 A4

+ bonus 2/3 A4

+ bonus 2/3 A4

INZERCE NA OBÁLCE ČASOPISU A SPECIÁLNí INZERCE

TiTUl

PRESTIŽN
Í

PLOCHA!

  Formát A4 – 210 × 297 mm

 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
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je specializovaný časopis zaměřený na české a slovenské firmy 
zabývající se obráběním kovů od kusové po velkosériovou výrobu.

Jedinečné stoprocentní zaměření časopisu výhradně na obor 
obrábění, odbornost a exkluzivní provedení jsou zárukou vaší 
prestižní a účinné prezentace. Více jak deset let naší praxe 
v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu se odráží 
ve špičkové, pečlivě sestavené databázi adresátů časopisu, 
kde najdete rozhodující pracovníky z oboru obrábění.

Charakteristika časopisu

machining & tooling magazine oslovuje pracovníky s rozhodovací 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.

Distribuce časopisu

Struktura adresátů v rámci firem

Struktura adresátů dle oboru

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

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 % 

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 % 

7. ročník

Iva Duroňová
šéfredaktorka 

machining&tooling magazine 
tel.: +420 549 210 635

iva.duronova@infocube.cz
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CENíK

Titulní strana 69 000,–
Rozevírací obálka do „V“  69 000,– 
(dvoustrana – přední 
vnější klopa časopisu)

Vnitřní strana obálky 49 000,–
Zadní strana 59 000,–
Inzerce vedle editorialu příplatek 50 %
1/4 strany A4 (44 × 270 mm) nebo 1/3 strany A4 (61 × 270 mm)

Vkládaná inzerce  (prospekt, leták, katalog, brožura) 
Podrobné informace a ceník naleznete na str. 15

Příplatek za umístění  15 %

SLEVY

Opakování inzerce 2× 10 %
 3× 15 %
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 
souborů na adresu info@infocube.cz. Poštou na CD na 
adresu redakce. V případě vlastního grafického zpracování 
přijímáme pouze podklady:

  křivky: CDR (do verze 11), AI, PSD, QXD (do verze 4), 
WMF, PDF, INDD (do verze CS 5.5).
rastr: TIFF, JPEG, BMP, GIF v min. rozlišení 300 Dpi.

 jiné formáty jen po konzultaci.

 redakční grafické zpracování 300 Kč / 1 hod.

NA OBJEDNÁVCE

uvádějte název firmy, adresu, kontakt, IČO, DIČ, formát 
inzerátu, počet opakování. Po obdržení objednávky za-
síláme potvrzení objednávky a po redakčním zpracování 
inzerátu korekturu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme ukázková vy-
dání našich časopisů. Mediální plány v českém, anglickém 
a německém jazyce najdete na internetových stránkách 
jednotlivých titulů nebo Vám je zašleme e-mailem.

INZERCE NA OBÁLCE ČASOPISU A SPECIÁLNí INZERCE

1/4
CMYK 13 000,– 190 × 64 –

1/4
CMYK 13 000,– 92 × 132 –

1/2
CMYK 25 000,– 190 × 132 –

+ bonus 1/2 A4

1/3
CMYK 19 000,– 190 × 86 –

+ bonus 2/3 A4

2/1
CMYK 69 000,– 380 × 270 420 × 297

cena do zrcadla na spad

+ bonus 2/1 A4
 [mm] [mm]

[+5 mm na ořez]

1/1
CMYK 39 000,– 190 × 270 210 × 297

+ bonus 1/1 A4

[+5 mm na ořez]

1/2
CMYK 25 000,– 92 × 270 102 × 297

+ bonus 1/2 A4

[+5 mm na ořez]

1/3
CMYK 19 000,– 61 × 270 71 × 297

+ bonus 2/3 A4

[+5 mm na ořez]

1/4
CMYK 13 000,– 44 × 270 54 × 297

[+5 mm na ořez]

Vydavatelství
Adresa redakce

Telefon
Telefon

Fax
E-mail

Internet

INFOCUBE s. r. o.
INFOCUBE s. r. o.
Živného 8 • 635 00 Brno
+420 549 210 713
+420 549 210 712
+420 549 210 711
info@infocube.cz
www.infocube.cz

TiTUl

PRESTIŽN
Í

PLOCHA!

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

machining & tooling 1 16. 3. 6. 4. 4 000 MSV nitra.SK

machining & tooling 2 31. 7. 1. 9. 4 000 MSV Brno.CZ, eMO Milano.iT

machining & tooling 3 19. 10. 16. 11. 4 000          

  Formát A4 – 210 × 297 mm

 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
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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

DistribuceAdresáti – cílová skupina

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 %

direct mail | 75 %

vlastní potřeba inzerentů | 6 %

veletrhy a výstavy | 12 %

ostatní | 2 %

odborné  
akce | 5 %

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, 
certifikace | 7 %

vývoj,  
výzkum | 3 %

Česká republika | 85 %

ostatní  
země | 0,5 %

Slovensko | 14,5 %

11. ročník

Pavla Krobotová 
šéfredaktorka

Automobil Industry 
tel.: +420 546 212 609

pavla.krobotova@infocube.cz
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CENíK

Titulní strana 69 000,–
Rozevírací obálka do „V“  69 000,– 
(dvoustrana – přední 
vnější klopa časopisu)

Vnitřní strana obálky 49 000,–
Zadní strana 59 000,–
Inzerce vedle editorialu příplatek 50 %
1/4 strany A4 (44 × 270 mm) nebo 1/3 strany A4 (61 × 270 mm)

Vkládaná inzerce  (prospekt, leták, katalog, brožura) 
Podrobné informace a ceník naleznete na str. 15

Příplatek za umístění  15 %

SLEVY

Opakování inzerce 2× 10 %
 3× 15 %
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 
souborů na adresu info@infocube.cz. Poštou na CD na 
adresu redakce. V případě vlastního grafického zpracování 
přijímáme pouze podklady:

  křivky: CDR (do verze 11), AI, PSD, QXD (do verze 4), 
WMF, PDF, INDD (do verze CS 5.5).
rastr: TIFF, JPEG, BMP, GIF v min. rozlišení 300 Dpi.

 jiné formáty jen po konzultaci.

 redakční grafické zpracování 300 Kč / 1 hod.

NA OBJEDNÁVCE

uvádějte název firmy, adresu, kontakt, IČO, DIČ, formát 
inzerátu, počet opakování. Po obdržení objednávky za-
síláme potvrzení objednávky a po redakčním zpracování 
inzerátu korekturu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme ukázková vy-
dání našich časopisů. Mediální plány v českém, anglickém 
a německém jazyce najdete na internetových stránkách 
jednotlivých titulů nebo Vám je zašleme e-mailem.

INZERCE NA OBÁLCE ČASOPISU A SPECIÁLNí INZERCE

1/4
CMYK 13 000,– 190 × 64 –

1/4
CMYK 13 000,– 92 × 132 –

1/2
CMYK 25 000,– 190 × 132 –

+ bonus 1/2 A4

1/3
CMYK 19 000,– 190 × 86 –

+ bonus 2/3 A4

2/1
CMYK 69 000,– 380 × 270 420 × 297

cena do zrcadla na spad

+ bonus 2/1 A4
 [mm] [mm]

[+5 mm na ořez]

1/1
CMYK 39 000,– 190 × 270 210 × 297

+ bonus 1/1 A4

[+5 mm na ořez]

1/2
CMYK 25 000,– 92 × 270 102 × 297

+ bonus 1/2 A4

[+5 mm na ořez]

1/3
CMYK 19 000,– 61 × 270 71 × 297

+ bonus 2/3 A4

[+5 mm na ořez]

1/4
CMYK 13 000,– 44 × 270 54 × 297

[+5 mm na ořez]

Vydavatelství
Adresa redakce

Telefon
Telefon

Fax
E-mail

Internet

INFOCUBE s. r. o.
INFOCUBE s. r. o.
Živného 8 • 635 00 Brno
+420 549 210 713
+420 549 210 712
+420 549 210 711
info@infocube.cz
www.infocube.cz

TiTUl

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

Automobil industry 1 16. 2. 16. 3. 4 000 AMPeR Brno.CZ

Automobil industry 2 15. 4. 12. 5. 4 000 MSV nitra.SK

Automobil industry 3 31. 7. 4. 9. 4 000 MSV Brno.CZ 

PRESTIŽN
Í

PLOCHA!

  Formát A4 – 210 × 297 mm

 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
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je specializovaný časopis pro české a slovenské firmy zabývající se průmyslovým 
zpracováním plastů (setů, gumy, kompozitních materiálů…).
Přináší praktické informace, témata a trendy podnikům  
v oboru průmyslové plastikářské výroby. Informuje 
o materiálech, zpracování, výrobě, produktech a trzích. 
Jedinečné stoprocentně oborové zaměření a dokonale 
propracovaná databáze adresátů vytváří z Plastics  
Production platformu pro absolutně cílené předání infor-
mace o nabídce Vaší firmy výrobcům a dodavatelům.

ADRESÁTI – činnost:

Přípravná a doprovodná fáze výroby:
– výroba, dodávky a příprava surovin a 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, jús, 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 zatepla
– 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

Distribuce

Adresáti – cílová skupina
top manageři a vedoucí pracovníci  

s rozhodujícími pravomocemi:

Česká republika | 85 % Slovensko | 15 %

direct mail | 70 %

vlastní potřeba inzerentů | 8 %
veletrhy  

a výstavy | 16 %

odborné akce | 4 %

ostatní | 2 %

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 %

10. ročník

Ivana Nedbalová 
šéfredaktorka 

Plastics Production 
tel.: +420 549 210 712

ivana.nedbalova@infocube.cz

Plastics Production je určen pro prestižní a účinnou prezentaci, čemuž odpovídá exkluzivní provedení časopisu.
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CENíK

Titulní strana 69 000,–
Rozevírací obálka do „V“  69 000,– 
(dvoustrana – přední 
vnější klopa časopisu)

Vnitřní strana obálky 49 000,–
Zadní strana 59 000,–
Inzerce vedle editorialu příplatek 50 %
1/4 strany A4 (44 × 270 mm) nebo 1/3 strany A4 (61 × 270 mm)

Vkládaná inzerce  (prospekt, leták, katalog, brožura) 
Podrobné informace a ceník naleznete na str. 15

Příplatek za umístění  15 %

SLEVY

Inzerce v obou vydáních  10 %
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 
souborů na adresu info@infocube.cz. Poštou na CD na 
adresu redakce. V případě vlastního grafického zpracování 
přijímáme pouze podklady:

  křivky: CDR (do verze 11), AI, PSD, QXD (do verze 4), 
WMF, PDF, INDD (do verze CS 5.5).
rastr: TIFF, JPEG, BMP, GIF v min. rozlišení 300 Dpi.

 jiné formáty jen po konzultaci.

 redakční grafické zpracování 300 Kč / 1 hod.

NA OBJEDNÁVCE

uvádějte název firmy, adresu, kontakt, IČO, DIČ, formát 
inzerátu, počet opakování. Po obdržení objednávky za-
síláme potvrzení objednávky a po redakčním zpracování 
inzerátu korekturu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme ukázková vy-
dání našich časopisů. Mediální plány v českém, anglickém 
a německém jazyce najdete na internetových stránkách 
jednotlivých titulů nebo Vám je zašleme e-mailem.

INZERCE NA OBÁLCE ČASOPISU A SPECIÁLNí INZERCE

1/4
CMYK 13 000,–  190 × 64 –

1/4
CMYK 13 000,–  92 × 132 –

1/2
CMYK 25 000,–  190 × 132 –

+ bonus 1/2 A4

1/3
CMYK 19 000,–  190 × 86 –

+ bonus 2/3 A4

2/1
CMYK 69 000,– 380 × 270 420 × 297

cena do zrcadla na spad

+ bonus 2/1 A4
 [mm] [mm]

[+5 mm na ořez]

1/1
CMYK 39 000,–  190 × 270 210 × 297

+ bonus 1/1 A4

[+5 mm na ořez]

1/2
CMYK 25 000,–

+ bonus 1/2 A4

[+5 mm na ořez]
 92 × 270 102 × 297

1/3
CMYK 19 000,–

+ bonus 2/3 A4

 61 × 270 71 × 297
[+5 mm na ořez]

1/4
CMYK 13 000,–  44 × 270 54 × 297

[+5 mm na ořez]

Vydavatelství
Adresa redakce

Telefon
Telefon

Fax
E-mail

Internet

INFOCUBE s. r. o.
INFOCUBE s. r. o.
Živného 8 • 635 00 Brno
+420 549 210 713
+420 549 210 712
+420 549 210 711
info@infocube.cz
www.infocube.cz

TiTUl

PRESTIŽN
Í

PLOCHA!

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

Plastics Production 1 23. 3. 20. 4. 4 000 CHeMPlAST nitra.SK (MSV nitra.SK)

Plastics Production 2 7. 8. 8. 9. 4 000 MSV Brno.CZ

  Formát A4 – 210 × 297 mm

 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
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 EEM – Electronic Engineering Magazine přináší praktické informace, témata 
a trendy z oblasti vývoje, výroby a aplikace elektroniky v moderních odvětvích 
českého a slovenského průmyslu. 
 Stoprocentní oborové zaměření na elektronický průmysl,  
profesionální grafické a redakční zpracování, kvalitní 
typografický produkt a skutečná adresnost odborníkům 
a pracovníkům s rozhodujícími pravomocemi v tomto 
oboru vytváří z EEM platformu pro absolutně cílené 
předání informace stávajícím a budoucím zákazníkům. 

Adresáti – cílová skupina

Mezi čtenáře EEM patří vedoucí pracovníci a odborníci v odděleních:

– vývoj HW  – výzkum
– vývoj SW  – systémová integrace
– projekce   – aplikace 
– konstrukce 

Adresáti – obor působnosti firem

Mezi adresáty EEM patří firmy nebo samostatné divize firem zabývající se vývojem, výrobou a aplikací   
v oblasti elektroniky.

A) Výrobní firmy, které mají vlastní vývoj a výrobu elektroniky a elektronických komponentů pro:
 

– automobilový průmysl
– telekomunikační techniku
– radioelektroniku
– výpočetní techniku
– spotřební elektroniku
– výrobu strojů a zařízení
– ostatní průmyslové obory

B) Firmy zabývající se vývojem a řešením průmyslových procesů výrobních firem, jejichž oborem je: 

– průmyslová automatizace, automatizace technologických procesů
– dodávky výrobních technologií, výrobních linek, robotizovaných pracovišť
– vývoj a výroba  jednoúčelových strojů, technologických zařízení, součástí strojů 
– automatizační řídící a regulační technika, řídící systémy
– mechatronika
– vývoj, aplikace software CAD/CAM/CAE, embedded
– testování, měření, zkušebnictví, vývoj a výroba prototypů
– konstrukce, engineering

Distribuce

direct mail | 70%

vlastní potřeba inzerentů | 4 %

veletrhy a výstavy | 20 %

odborné akce | 6 % Česká republika | 78 %

Slovensko | 22 %

9. ročník

Pavla Krobotová 
šéfredaktorka

Electronic Engineering Magazine 
tel.: +420 546 212 609

pavla.krobotova@infocube.cz
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CENíK

Titulní strana 69 000,–
Vnitřní strana obálky 49 000,–
Zadní strana 59 000,–
Inzerce vedle editorialu příplatek 50 %
1/4 strany A4 (44 × 270 mm) nebo 1/3 strany A4 (61 × 270 mm)

Vkládaná inzerce  (prospekt, leták, katalog, brožura) 
Podrobné informace a ceník naleznete na str. 15

Příplatek za umístění  15 %

SLEVY

Inzerce v obou vydáních  10 %
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 
souborů na adresu info@infocube.cz. Poštou na CD na 
adresu redakce. V případě vlastního grafického zpracování 
přijímáme pouze podklady:

  křivky: CDR (do verze 11), AI, PSD, QXD (do verze 4), 
WMF, PDF, INDD (do verze CS 5.5).
rastr: TIFF, JPEG, BMP, GIF v min. rozlišení 300 Dpi.

 jiné formáty jen po konzultaci.

 redakční grafické zpracování 300 Kč / 1 hod.

NA OBJEDNÁVCE

uvádějte název firmy, adresu, kontakt, IČO, DIČ, formát 
inzerátu, počet opakování. Po obdržení objednávky za-
síláme potvrzení objednávky a po redakčním zpracování 
inzerátu korekturu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme ukázková vy-
dání našich časopisů. Mediální plány v českém, anglickém 
a německém jazyce najdete na internetových stránkách 
jednotlivých titulů nebo Vám je zašleme e-mailem.

INZERCE NA OBÁLCE ČASOPISU A SPECIÁLNí INZERCE

1/4
CMYK 13 000,–  190×64 –

1/4
CMYK 13 000,–  92×132 –

1/2
CMYK 25 000,–  190×132 –

+ bonus 1/2 A4

1/3
CMYK 19 000,–  190×86 –

+ bonus 2/3 A4

2/1
CMYK 69 000,–  380×270 420×297

cena do zrcadla na spad

+ bonus 2/1 A4
 [mm] [mm]

[+5 mm na ořez]

1/1
CMYK 39 000,–  190×270 210×297

+ bonus 1/1 A4

[+5 mm na ořez]

1/2
CMYK 25 000,–

+ bonus 1/2 A4

[+5 mm na ořez]
 92×270 102×297

1/3
CMYK 19 000,–

+ bonus 2/3 A4

 61×270 71×297
[+5 mm na ořez]

1/4
CMYK 13 000,–  44×270 54×297

[+5 mm na ořez]

Vydavatelství
Adresa redakce

Telefon
Telefon

Fax
E-mail

Internet

INFOCUBE s. r. o.
INFOCUBE s. r. o.
Živného 8 • 635 00 Brno
+420 549 210 713
+420 549 210 712
+420 549 210 711
info@infocube.cz
www.infocube.cz

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

eeM 1 17. 2. 17. 3. 3 500 AMPeR Brno.CZ, eMA nitra.SK (MSV nitra.SK)

eeM 2 7. 8. 9. 9. 3 500 MSV Brno.CZ, elO SYS Trenčín.SK

  Formát A4 – 210 × 297 mm

 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
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Prestižní plocha

Rezervujte si tuto 
prestižní plochu  
do vydání časopisů  
KOVOinZeRT,  
machining&tooling 
magazine,  
Automobil industry  
a Plastics Production!

DVOUSTRANA – PŘEDNí VNĚJŠí KLOPA ČASOPISU:

Rozevírací obálka do „V“

69.000,– Kč + DPH / 1 vydání

BUĎTE
VIDĚT!

pro výrobce a dodavatele  ●  for carmakers and subcontractors  ●  für  Hersteller und Zulieferer  ●  CZ – SK

číslo  1  |  2013 |  ročník  IX.

®

Naše destička PCBN je nyní 
opatřena utvařečem třísek, 
který umožňuje dokonalejší 
utváření a odvod třísek.  
V praxi to znamená méně 
časté zastavování stroje,  
lepší jakost povrchu a snížení 
tvorby shluků třísek. Zvýšení 
kontroly utváření třísek.

W
W
W
.S
EC
OT
OO

LS
.C
OM

/P
CB

N

PCBN S UTVARECEM TRÍSEK,
LEPŠÍ KONTROLA UTVÁRENÍ.
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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

Materiály nad 100 g přijímáme po předběžné konzultaci, cena závisí na hmotnosti materiálu.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez dPH/1 ks.

V případě vašeho zájmu Vám materiály pro vkládání vytiskneme, vyžádejte si, prosím, ceník tisku materiálů nebo cenovou 
kalkulaci na tisk.

Hmotnost 
vkládaného 

materiálu

do 10 g 3,50 5,–

10–20 g 3,69 5,50

20–30 g 3,99 6,–

30–40 g 4,49 6,–

40–50 g 4,89 6,50

50–100 g 5,39 6,50

100 g a více od 6,59 od 7,50

dejte o sobě vědět i jinak!
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Prolistujte si                                                          na internetu!

Online vydání časopisů

Možnost na 
web umístit 
vaše video

Kompletní vydání včetně všech inzerátů

www.infocube.cz

Přímý e-mail na obchodníka, technika či firmu

CO NABíZí TATO FORMA NAVíC? 

 nová cílová skupina na  internetu. Touto formou cílíme 
na ty čtenáře časopisů, kteří upřednostňují internetovou 
podobu časopisů. Vedle klasické tištěné podoby časopisu 
tak nabízíme inzerentům dvojí prezentaci ve dvou cílových 
skupinách „za jedny peníze“! 

 Snadné listování celým titulem. 

 Celé vydání na webu, včetně všech inzerátů a článků. 

 Přímý proklik na webové stránky inzerentů či na  jejich 
e-mailové adresy. Jednoduše najedete na  webové stránky 
v  textu či v  inzerátu a  proklikem jste přímo na  stránkách 
výrobce či dodavatele. Tuto formu nabízíme inzerentům 
do aktuálních vydání zdarma již při objednávce inzerátu 
1/4 strany barevně. 

 indexace ve  fulltextových vyhledávačích. Časopis je 
indexován ve fulltextových vyhledávačích, po zadání klíčo-
vého slova z článku, popřípadě inzerátu se tak ve  fulltextu 
zobrazí i stránka našeho časopisu. 

 noví čtenáři. Zájemcům a  předplatitelům je v  den vy-
dání zasílán e-mail s proklikem na aktuální výtisk časopisu. 
Předplatné je zcela bezplatné! Tato forma také přibližuje 
naše časopisy čtenářům využívajícím internet na celém svě-
tě, tedy i čtenářům ze Slovenska nebo českým čtenářům na 
služební cestě atd. Prohlížet časopisy lze i na mobilních pří-
strojích typu iPad apod. 

 Archiv vydání. informace o  Vašich produktech a  služ-
bách nebudou zapomenuty, vše zůstává dále dostupné na 
internetu. Všechna historická vydání z našeho archivu jsou 
převedená do internetové podoby. 

 Možnost připojit multimédia k inzerci v časopise – Vaši 
inzerci v časopise můžete v naší elektronické podobě oživit 
o různé multimediální prezentace. např. videoukázka práce 
se strojem či nástrojem se spustí po kliknutí na Váš inzerát či 
článek.

Možností, jak se odlišit od Vaší 
konkurence, je mnoho – my Vám 
s tím pomůžeme a přivedeme 
zákazníky právě k Vám!

ZDARMA! Ke shlédnutí k datu vydání  
tištěné verze časopisů
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Zvětšení libovolného detailu stránky

Snadný a rychlý skok na libovolnou stranu

Indexace ve 
fulltextových 

vyhledávačích!

Přímý proklik na web!

ROZESíLÁNí ČASOPISU E-MAILEM 

Všem předplatitelům a zájemcům o naše časopisy zasílá-
me e-mail s proklikem na aktuální vydání. Probíhá masiv-
ní akvizice předplatitelů a zájemců o internetová vydání 
našich časopisů, a to nejen na webu, ale i v našich časo-
pisech, na veletrzích a desítkách odborných akcí, kterých 
se jako vydavatelství účastníme. Tyto adresy rozšíří naši 
stávající databázi e-mailových předplatitelů. 

KDE INTERNETOVé ČASOPISY NAJDETE?

nemáte-li objednánu službu bezplatného zasílání časopi-
sů e-mailem, najdete internetová vydání našich časopisů 
na všech našich webových stránkách:

www.infocube.cz, 
www.kovoinzert.cz, 

www.automobilindustry.cz, 
www.automobilindustry.sk, 

www.machining.cz, 
www.plasticsproduction.cz. 

Online vydání časopisů
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Webové stránky vydavatelství a jednotlivých časopisů

nabídka internetové prezentace

728 × 90

12
0 

× 
60

0

12
0 

× 
60

0

125 
× 

125

125 
× 

125

728 × 90

160 
× 

160

960 × 150

Texty

A

B1

B2

C1

D1

E

D2

C2
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Článek
Firemní článek propagující firmu, produkt, službu, či obsahující jiné komerční či PR sdělení, pozvánky na akce, výstavy atd.
Článek se zobrazí přímo na hlavní straně vybraného webu v rubrice texty, dále je trvale uložen v našem archivu.

na jedné pozici se mohou zobrazovat bannery maximálně 3 firem.
Cena bannerů a článků je uvedena za prezentaci na jedné webové stránce. 
Celkem nabízíme 6 webových stránek, vedle webové stránky vydavatelství 
www.infocube.cz se jedná o webové stránky jednotlivých časopisů: 

Firemní článek 9.900,–

* Banner e se zobrazuje pouze na stránkách jednotlivých časopisů

– strojírenství  
www.kovoinzert.cz, www.strojírenství.com, www.obrábění.com,www./infocube.cz/cs/kovoinzert/

– obrábění 
www.machining.cz, www.strojírenství.com, www.obrábění.com, www.infocube.cz/cs/machining-tooling/

– automobilový průmysl 
www.automobilindustry.cz, www.automobilindustry.sk, www.infocube.cz/cs/automobil-industry/

– plastikářský průmysl  
www.plasticsproduction.cz,www.infocube.cz/cs/plastics-production/

– elektronický a elektrotechnický průmysl 
http://infocube.cz/cs/eem/

Rozměr Cena v Kč  
bez dPH

Cena v Kč  
bez dPH

Cena v Kč  
bez dPH

Cena v Kč  
bez dPH

Banner pixelů 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců

A 960 x 150 9.900,– 20.790,– 35.640,– 59.900,–

B1 728 x 90 7.900,– 16.590,– 28.440,– 47.900,–

B2 728 x 90 3.290,– 5.990,– 10.900,– 18.900,–

C1 120 x 600 4.900,– 10.290,– 17.690,– 29.900,–

C2 120 x 600 4.900,– 10.290,– 17.690,– 29.900,–

d1 125 x 125 3.290,– 5.990,– 10.900,– 18.900,–

d2 125 x 125 3.290,– 5.990,– 10.900,– 18.900,–

e * 160 x 160 4.900,– 10.290,– 17.690,– 29.900,–

Ceník internetové prezentace

Banner

Podklady pro bannery dodávejte v uvedených rozměrech pouze v bitmapových formátech ( TiFF, JPeG, BMP, GiF).  
dodáte-li banner ve formátu HTMl či SWF nebude možné využít statistiku serveru (prokázat počet kliknutí).
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naše vydavatelství Vám připraví vydání časopisu

Časopis  „Firemní speciál“

 

exkluzivně  jen pro Vaši firmu! 

Tímto „firemním speciálem“ se Vaše společnost stane originální a  upoutá pozornost 
čtenářů. Vy navíc budete tím, kdo bude mít celé vydání „pod kontrolou“, jste to Vy, kdo 
rozhoduje o tom, jak bude časopis vypadat, jakou oblast průmyslu oslovíte, v jakém 
nákladu vyjde, kdy bude distribuován zákazníkům a které firmy oslovíte!

Využijte značku a renomé našich časopisů, naše  
zkušenosti s přípravou časopisu, tiskem  
a výrobou a naše distribuční kanály  
od distribuce na originální kontakty  
až po internetové vydání online!

Technické parametry
1) Základní počet stran: 52 stran*
2) Počet stran: 48 + 4 obálka – celkem 52
3) Základní náklad: 4 000 výtisků*
4) distribuce: Česká pošta, s. p. 
5) Papír (gramáž): 90 g/m2, křída lesk
6) Obálka: Klasická 4/1 strany, papír 250 g/m2, na titulní  

a zadní straně možnost dripp Off efekt (parciální lak) v ceně
 
Cena zahrnuje tyto položky
1) Tisk časopisu
2) Příprava na distribuci (zpracování databáze distribuční  

firmou, balení do fólie, tisk a lepení štítků, doprava na poštu)
3) distribuce
4) „Pronájem“ časopisu – poskytnutí média 
5) Grafické zpracování, sazba, zlom, korektury
6) Základní jazyková korektura 
7) Příprava a provoz internetového vydání
8) Převod vydání do pdf
9) Zobrazení článků postupně na konkrétních webových stránkách časopisu www.automobilindustry.cz, www.machining.cz ,  

www.plasticsproduction.cz – plná indexace ve fulltextu, trvalé uložení v archivu – online na internetu
10) Případná distribuce na odborných akcích a veletrzích, kterých se infocube zúčastní – počet výtisků – dle dohody
11) Pronájem adres a příprava databáze – vše 100% oborová databáze (obrábění, strojírenství, automobilový průmysl, plasti-

kářský průmysl, elektronika) – jedná se o originální databázi na tuto jednu akci (seznam firem po akci zašleme). 

 
Cena komplet: 349.000 Kč + DPH !
 Termín: dle dohody s ohledem na mediální plán vydavatelství

100% TRAnSPARenTnOST ! naše vydavatelství tiskne v tiskárně Helbich, a. s. Brno, distribuce probíhá prostřednictvím firmy iMS Brno, s. r. o. ; 
v obou firmách je možné přesvědčit se o celkovém nákladu časopisu a také o tom, že byl řádně distribuován v předem dohodnutém 
objemu .

* Časopis může mít více stran a může být vytištěn ve větším nákladu. V tomto případě je potřeba připravit cenovu kalkulaci zohledňující případný dotisk, 
v případě vyššího počtu stran pak i cenu grafického zpracování a poštovného (více stran = vyšší hmotnost= dražší poštovné).
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Časopis  

naše vydavatelství Vám připraví vydání časopisu

 

exkluzivně  jen pro Vaši firmu! Jedná se o ekonomickou 
variantu „firemních speciálů“ našeho vydavatelství.

Tímto časopisem se Vaše společnost stane originální a upoutá pozornost čtenářů. Vy 
navíc budete tím, kdo bude mít celé vydání „pod kontrolou“, jste to Vy, kdo rozhoduje 
o tom, jak bude časopis vypadat, jakou oblast průmyslu oslovíte, v jakém nákladu vyjde, 
kdy bude distribuován zákazníkům a které firmy oslovíte!

Využijte značku a renomé našich časopisů, naše zkušenosti s přípravou časopisu, tiskem 
a výrobou a naše distribuční kanály!

Cenová kalkulace
Technické parametry
Počet stran: A) 24, B) 32*
Základní náklad: 4.000 výtisků*
distribuce: Česká pošta s. p. 
Papír (gramáž): 80 g / 1 m2 křída lesk

 Cena zahrnuje tyto položky
1) Tisk časopisu
2) Příprava na distribuci (zpracování databáze distribuční  

firmou, balení do fólie, tisk a lepení štítků, doprava na poštu)
3) distribuce
4) „Pronájem“ časopisu – poskytnutí média 
5) Grafické zpracování, sazba, zlom, korektury
6) Základní jazyková korektura 
7) Příprava a provoz internetového vydání
8) Převod vydání do pdf
9) Zobrazení článků postupně na konkrétních webových stránkách časopisu  

www.automobilindustry.cz, www.machining.cz , www.plasticsproduction.cz – plná indexace ve fulltextu, 
trvalé uložení v archivu – online na internetu

10) Případná distribuce na odborných akcích a veletrzích, kterých se infocube zúčastní – počet výtisků – dle dohody
11) Pronájem adres a příprava databáze – vše 100% oborová databáze (obrábění, strojírenství, automobilový průmysl, plasti-

kářský průmysl, elektronika) – jedná se o originální databázi na tuto jednu akci (seznam firem po akci zašleme). 

 
Cena komplet: A) 24 stran – 209.000 Kč + DPH!
 B) 32 stran – 239.000 Kč + DPH!
 Termín: dle dohody s ohledem na mediální plán vydavatelství

100% TRAnSPARenTnOST ! naše vydavatelství tiskne v tiskárně Helbich, a. s. Brno, distribuce probíhá prostřednictvím firmy iMS Brno, s. r. o. ; 
v obou firmách je možné přesvědčit se o celkovém nákladu časopisu a také o tom, že byl řádně distribuován v předem dohodnutém 
objemu.

* Časopis může mít více stran a může být vytištěn ve větším nákladu. V tomto případě je potřeba připravit cenovu kalkulaci zohledňující případný dotisk, 
v případě vyššího počtu stran pak i cenu grafického zpracování a poštovného (více stran = vyšší hmotnost= dražší poštovné).



Přehled vydání v roce 2015

18. ročník

7. ročník

11. ročník

10. ročník

9. ročník

je odborný a  inzertní časopis poskytující informace ze strojírenství a  kovo- 
zpracujícího průmyslu.

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

KOVOinZeRT 1 10. 2. 10. 3. 10 000 AMPeR Brno.CZ

KOVOinZeRT Slovensko 15. 4. 11. 5. 6 000 MSV nitra.SK

KOVOinZeRT 2 31. 7. 7. 9. 10 000 MSV Brno.CZ, eMO Milano.iT

KOVOinZeRT 3 23. 10. 20. 11. 10 000          

je specializovaný časopis zaměřený na české a slovenské firmy zabývající se 
obráběním kovů od kusové po velkosériovou výrobu. Jedinečné stoprocentní 
zaměření časopisu výhradně na obor obrábění, odbornost a exkluzivní pro-

vedení jsou zárukou vaší prestižní a účinné prezentace. Více jak deset let naší praxe v oblasti strojírenství  
a automobilového průmyslu se odráží ve špičkové, pečlivě sestavené databázi adresátů časopisu, kde najdete 
rozhodující pracovníky z oboru obrábění.

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

machining & tooling 1 16. 3. 6. 4. 4 000 MSV nitra.SK

machining & tooling 2 31. 7. 1. 9. 4 000 MSV Brno.CZ, eMO Milano.iT

machining & tooling 3 19. 10. 16. 11. 4 000          

je specializovaný časopis přinášející informace českým a slovenským výrob-
cům 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 propraco-
vaná databáze adresátů vytváří z AUTOMOBil indUSTRY platformu pro absolutně cílené předání informace 
o nabídce Vaší firmy výrobcům a subdodavatelům.

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

Automobil industry 1 16. 2. 16. 3. 4 000 AMPeR Brno.CZ

Automobil industry 2 15. 4. 12. 5. 4 000 MSV nitra.SK

Automobil industry 3 31. 7. 4. 9. 4 000 MSV Brno.CZ 

je specializovaný časopis pro české a slovenské firmy zabývající se průmys-
lovým zpracováním plastů (setů, gumy, kompozitních materiálů…). Přináší 
praktické informace, témata a trendy podnikům v oboru průmyslové plasti-

kářské výroby. informuje o materiálech, 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. Plastics Production je 
určen pro prestižní a účinnou prezentaci, čemuž odpovídá exkluzivní provedení časopisu.

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

Plastics Production 1 23. 3. 20. 4. 4 000 CHeMPlAST nitra.SK (MSV nitra.SK)

Plastics Production 2 7. 8. 8. 9. 4 000 MSV Brno.CZ (Plastex)

electronic engineering Magazine přináší praktické informace, témata a trendy z oblasti 
vývoje, výroby a aplikace elektroniky v moderních odvětvích českého a slovenského 
průmyslu. Stoprocentní oborové zaměření na elektronický průmysl, profesionální gra-

fické a redakční zpracování, kvalitní typografický produkt a skutečná adresnost odborníkům a pracovníkům 
s rozhodujícími pravomocemi v tomto oboru vytváří z eeM platformu pro absolutně cílené předání informace 
stávajícím a budoucím zákazníkům. 

Vychází Uzávěrka Vychází Náklad  Veletrhy 

eeM 1 17. 2. 17. 3. 3 500 AMPeR Brno.CZ, eMA nitra.SK (MSV nitra.SK)

eeM 2 7. 8. 9. 9. 3 500 MSV Brno.CZ, elO SYS Trenčín.SK



neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vypracujeme nabídku prezentace v našich časopisech dle Vašich  
požadavků a potřeb.
 
na vyžádání Vám zašleme ukázková vydání jednotlivých titulů.
Mediální plány jednotlivých časopisů v českém, anglickém a německém jazyce najdete v rubrice „ke stažení“ 
na našich webových stránkách, nebo Vám je zašleme e-mailem.
 
 
Těšíme se na jednání s Vámi!
 

inzertní oddělení / redakce

INFOCUBE s. r. o.
Živného 8, 635 00 Brno

Tel.: +420 549 210 713, +420 549 210 712
Fax: +420 549 210 711

info@infocube.cz

www.infocube.cz




