Představujeme vám
exkluzivní strojírenský magazín

NAŠE 3 NEJ PRO VÁS
V magazínu MŮJSOLIDWORKS
spojily marketingové síly NEJvětší
středoevropský dodavatel softwaru
SolidWorks, který je NEJoblíbenějším
strojírenským systémem pro navrhování výrobků na světě a vydavatel
NEJvětšího českého strojírenského
portálu Strojirenstvi.cz.

Více informací najdete na webu
www.mujsolidworks.cz/inzerce

Díky této unikátní kombinaci
můžete oslovit řádově tisíce vašich
nových potenciálních zákazníků,
včetně téměř dvou tisíc obchodních
partnerů společnosti SolidVision,
kteří v ČR vyvíjejí a vyrábějí produkty
v mnoha různých oborech od strojírenství po spotřební elektroniku.

Oslovte s námi stovky aktivních českých firem,
které úspěšně vyvíjejí a vyrábějí široké portfolio výrobků!

Čemu se věnují naši čtenáři?

Je k dispozici digitální verze?

Primárně jde o zaměstnance, řídicí pracovníky
i majitele společností, které se zabývají vývojem
a výrobou v různých technických oborech. S námi
máte jistotu, že vaši inzerci předložíme lidem, kteří
se podílejí na rozhodování o výběru a nákupu
výrobních strojů, technologií a nástrojů, komponent
pro vyvíjená zařízení a kteří ve velké míře využívají
služeb specializovaných subdodavatelů.

Elektronická verze časopisu ve formátu PDF
je k dispozici registrovaným uživatelům portálu
MůjSolidWorks.cz, kterých je k datu vydání tohoto
mediakitu více než 2 tisíce (květen 2019). Tento web
zaznamenává v průměru více než 13 tisíc návštěv
měsíčně, ve špičkách pak přes 16 tisíc návštěv.
Portál MůjSolidWorks.cz se vyznačuje loajální
komunitou pravidelných návštěvníků, kteří na něm
vyhledávají aktuality a návody pro konstruování
výrobků v systému SolidWorks.

Jak je časopis distribuován?
Časopis MŮJSOLIDWORKS vychází v tištěném nákladu 4000 kusů, z nichž cca polovina je adresně
distribuována zákazníkům společnosti SolidVision,
druhá polovina je určena pro odběratele tištěného magazínu STROJIRENSTVI.CZ a k distribuci na
oborových veletrzích (AMPER, MSV v Brně atd.)
Drtivá většina výtisků se dostane k cenné cílové
skupině – k lidem působícím v úspěšných českých
strojírenských a technologických společnostech,
které jsou aktivní v obchodních B2B aktivitách.

Jak se můžete prezentovat?
V magazínu MŮJSOLIDWORKS můžete využít
tištěné inzerce* v rozsahu 1/4, 1/3, 1/2 nebo celé
strany, včetně inzerce na obálkách. Dojednat lze
také prezentaci formou článku v tištěném magazínu
i na webu (s jeho přípravou vám rádi pomůžeme).
Web MůjSolidWorks.cz nabízí prostor pro bannerovou inzerci s garancí min. 30 000 zobrazení
reklamy při objednávce na 4 týdny.

možnosti inzerce
formát inzerátu

podklady pro inzerci

cena bez 21% DPH

1/1

zadní obálka

210 × 280 mm (+5 mm na spad), PDF, CMYK

59 000 Kč

1/1

2. nebo 3. obálka

210 × 280 mm (+5 mm na spad), PDF, CMYK

49 000 Kč

1/1

celá strana

210 × 280 mm (+5 mm na spad), PDF, CMYK

39 000 Kč

1/2 půl strany

210 × 135 mm (+5 mm na spad), PDF, CMYK

29 000 Kč

1/3 třetina strany

210 × 90 mm (+5 mm na spad), PDF, CMYK

19 000 Kč

1/4 čtvrtina strany

210 × 65 mm (+5 mm na spad), PDF, CMYK

14 900 Kč

3000 znaků + 1 obrázek

9 900 Kč

nabídka práce (grafická, tisk)

80 × 115 mm (na zrcadlo), PDF, CMYK

6 900 Kč

nabídka práce (textová, tisk)

prostý text do 600 znaků včetně mezer

1 900 Kč

bannerový límec (PNG, JPG, neanimovaný)

14 900 Kč

banner v záhlaví

1 200 × 180 px (PNG, JPG, neanimovaný)

9 900 Kč

banner v postranním panelu

360 × 270 px (PNG, JPG, neanimovaný)

7 900 Kč

banner na úvodní straně dole

360 × 270 px (PNG, JPG, neanimovaný)

1 900 Kč

3000 znaků + 2 obrázky

9 900 Kč

PR článek na 1 stranu

branding na webu

PR článek na webu

*) Vyhrazujeme si právo odmítnout vydání inzerce, která je v rozporu se zájmy vydavatele nebo společnosti SolidVision, s. r. o., jakožto
partnera magazínu MŮJSOLIDWORKS. Publikované inzeráty musejí být v souladu s platnou českou legislativou, s technickými podmínkami
a všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o., které jsou k dispozici na webu www.novamedia.cz.

