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stavební infozpravodaj

Mediální plán na rok 2011
uzávěrka

termín distribuce

I. vydání

10. 1.

tématické zaměření:

13. ročník specializované výstavy STŘECHY Praha 2011
20. ročník STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE Ostrava 2011

od 20. 1.

II. – III. vydání

25. 3.

tématické zaměření:

16. mezinárodní Stavební veletrh Brno IBF
12. mezinárodní veletrh technických zařízení SHK

od 8. 4.

IV. vydání

25. 5.

tématické zaměření:

Obnovitelné zdroje energie
 solární systémy, energie sluneční, větrná, vodní
 geotermální tepelná čerpadla
 biomasa, bioplyn, dřevo
 bazény a bazénová technika, sauny
 zahradní architektura, zámková dlažba, obklady – kámen, dřevo, dlaždice

od 20. 6.

V. vydání

5. 9.

tématické zaměření:

22. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha 2011

od 15. 9.

VI. vydání

7. 11.

tématické zaměření:

18. jubilejní mezinárodní veletrh AQUATHERM Praha 2011
 alternativní zdroje energie, tepelná technika, tepelná čerpadla
 větrání a klimatizace, rozvody, kotle, krby, výměníky a regulační jednotky
 zateplovací systémy, tepelné izolace, vytápění a zdroje tepla, komínové systémy, potrubní systémy
 software pro projektování ve stavebnictví
 bezpečnostní systémy, elektronická ostraha budov, osvětlení

od 18. 11.

Distribuce

struktura čtenářů

časopis je určen a převážně osobně předáván účastníkům
prezentací a odborných seminářů, návštěvníkům veletrhů
a výstav – předplatné na adresy architektů, stavebních inženýrů,
projektantů, členů ČKAIT, ČSSI, SBD, stavebních firem
a další

75 % členové ČKAIT a ČSSI
15 % projektové a dodavatelské firmy, architekti, podnikatelé
10 % státní správa a samospráva, studenti

Rozsah
50 a více stran, 6 vydání včetně 2 rozšířených vydání
ke stavebním veletrhům v Brně a Praze

Náklad

75 %
10 %
15 %

5 000
Pro agentury 15 % provize z ceníku inzerce
PSM CZ, s.r.o. Velflíkova 10, 160 00 Praha 6
tel. +420 242 486 976, fax +420 242 486 979, info@psmcz.cz

Zastoupení Brno: PSM CZ, s.r.o., Cejl 20, 602 00 Brno
tel. +420 545 117 433, fax +420 545 117 434, info.brno@psmcz.cz

PSM - stavební infozpravodaj - ceník inzerce
formát strany (mm)

černobíle

celobarevně

prestiÏní dvoustrana 2/1 A3
na spad 430 x 307
po ofiezu 420 x 297

110 000 Kã

titulní strana obálky

75 000 Kã

1/1 A4
na spad 215 x 307 sudá/lichá
po ofiezu 210 x 297
zrcadlo 184 x 266
1/2 na ‰ífiku A5
zrcadlo 184 x 130
1/2 na v˘‰ku A5
zrcadlo 89 x 266

2/1

1/4 A6
zrcadlo 89 x 130

29 000 Kã

49 000 Kã

19 000 Kã

29 000 Kã

9 000 Kã

18 000 Kã

2. a 3. strana obálky
první nebo poslední
inzertní strana

35 000 Kã

55 000 Kã

zadní strana obálky

40 000 Kã

60 000 Kã

inzertní ãlánek o firmû 1/1

15 000 Kã

28 000 Kã

vkládaná inzerce
205 x 295 nebo men‰í

1/1

1/2

1/2

1/4

40 000 Kã (v pfiípadû vkladu, kter˘ pfiesáhne
stanovenou váhu, klient uhradí rozdíl v po‰tovném)

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %

Výhodné slevy

s 5 % z ceny pfii tfietím opakování inzerátu v daném periodiku
s 10 %, 7 % a 5 % firmám, které spolupracují s PSM CZ, s.r.o

formou firemních prezentací, vzorkoven
s individuální sleva pfii platbû pfiedem nebo pfii vût‰ím objemu objednané inzerce
Slevy jsou poskytovány pouze v pfiípadû uvedení v objednávce a pfii fakturaci posledního inzerátu. Slevy se nesãítají, uplatÀuje se vÏdy vy‰‰í z nich.

Placení inzerátu
Pokud dohoda nestanoví jinak, inzerát se platí fakturou po vyti‰tûní v ãasopise. V pfiípadû, Ïe inzerent neuhradí fakturu za fiádnû objednanou
a zvefiejnûnou inzerci v termínu splatnosti, bude úãtováno penále 1 % z fakturované ãástky za kaÏd˘ den prodlení aÏ do zaplacení dluÏné ãástky.

Stornovací poplatky
7 dnÛ pfied uzávûrkou 30 %, 3 dny pfied uzávûrkou 70 %, 2 dny pfied uzávûrkou 90 %, po uzávûrce 100 %

Technické požadavky na podklady
PDF formát v tiskové kvalitû (pfiíp. poÏadovan˘ text a obrázky potfiebné pro zpracování inzerátu)

PSM CZ, s.r.o.,
Velflíkova 10
160 00 PRAHA 6
tel.: 242 486 976, 242 486 985
fax: 242 486 979, 242 486 977
e-mail: info@psmcz.cz

Zastoupení Brno
Cejl 20
602 00 Brno
tel.: 545 117 433
fax: 545 117 434
e-mail: info.brno@psmcz.cz

www.psmcz.cz
Předplatné časopisu je ohodnoceno jedním bodem v rámci programu celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT

