
Segment B2B

20172017

• je jediným odborným

recenzovaným časopisom 

pre oblasť stavebníctva 

a architektúry

• vychádza na slovenskom

mediálnom trhu periodík už viac

ako 20 rokov

• vysokú odbornú úroveň, ako aj

aktuálnosť tém garantuje tiež 

9-členná redakčná rada časopisu

• patrí mu popredné miesto medzi

časopismi obdobného zamerania

• odbornou verejnosťou je

považovaný za mienkotvorné

médium v tejto oblasti

• nie je voľne predajný, ale je 

v náklade 6 000 ks zasielaný

priamo predplatiteľom

...uţ viac ako 20 rokov!

Čím je časopis

EUROSTAV výnimočný?



KOMU JE ČASOPIS URČENÝ?

■ manažérom a odborníkom stavebných spoločností

■ investorom a developerom

■ architektom a projektantom

■ manažérom a odborníkom spoločností vyrábajúcich

stavebný materiál, technológie

■ pracovníkom verejnej a štátnej správy pôsobiacim

v stavebníctve

■ pedagógom, vedeckým pracovníkom a študentom

stavebných odborov

PREČO MAŤ KOMERČNÚ PREZENTÁCIU V ČASOPISE EUROSTAV?

Časopis EUROSTAV je na prvej priečke TOP 

odborných médií a patrí mu popredné miesto medzi 

printovými médiami, ktoré informujú o stavebníctve.

Zdroj: NEWTON Media, spol. s r. o. 

Časopis EUROSTAV je VŢDY AKTUÁLNY!

Okrem hlavných tém, ako je napríklad udržateľnosť 

v architektúre a stavebníctve alebo energetická úspornosť stavieb, sú 

v jednotlivých číslach atraktívne aj prezentácie aktuálnych realizácií 

kvalitnej architektúry na Slovensku aj 

v zahraničí.

Časopis EUROSTAV je TOP!

Analýzu z odvetvia stavebníctva na Slovensku 

za predchádzajúci rok prináša každoročne špecifické júnové číslo 

časopisu, ktorého ťažiskovou témou je TOP 100 – rebríček 

najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu.

Časopis EUROSTAV je ODBORNÝ!

Svojou odbornosťou a grafickou čistotou si časopis EUROSTAV 

upevňuje popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania. 

Odbornou verejnosťou je považovaný za mienkotvorné médium v 

stavebnej oblasti.

Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci s časopisom 

EUROSTAV je: 

 organizátor medzinárodnej konferencie Udržateľnosť 

v architektúre a vo výstavbe a vyhlasovateľ Ceny VISIO 2020

 organizátor 1. slovenskej BIM konferencie - teória verzus prax

 hlavný mediálny partner architektonického ocenenia

Cena ARCH 

 hlavný mediálny partner súťaže CE·ZA·AR 

 hlavný mediálny partner súťaže STAVBA ROKA a zároveň aj

jeden zo spoluvyhlasovateľov

 podporuje OZ EUROARCH, ktorého cieľom je podporovať

slovenskú a európsku architektúru

 zaujímavé 

témy

 inovatívne 

riešenia

 novinky zo 

stavebného trhu 

Najnovšie 

informácie 

z oblasti 

stavebníctva 

a architektúry!



Moţnosti komerčnej 

prezentácie a spolupráce 

■ komerčná prezentácia v B2B printových médiách,

■ komerčná prezentácia v B2B online médiách,

■ direct mailingové kampane,

■ internetová propagácia na stránkach vydavateľstva 

vydavatelstvoeurostav.sk, arch.sk, eurostav.sk,

■ internetová propagácia u partnerov vydavateľstva,

■ prezentácia na veľtrhoch, výstavách, konferenciách

a seminároch,

■ cross promotion prostredníctvom ďalších produktov
vydavateľstva (časopis ARCH, odborné publikácie).

Distribúcia

Časopis EUROSTAV je distribuovaný v počte 6 000 ks priamo 

predplatiteľom a nie je voľne v predaji, čo zabezpečuje, že 

časopis čítajú odborníci daného segmentu.

PREDPLATNÉ  ČASOPISU EUROSTAV NA ROK 2017
Časopis EUROSTAV                                      2,90 EUR/1 číslo

Ročné predplatné časopisu EUROSTAV       26,00 EUR/10 čísel

Kontaktujte nás:
Tel.: +421 2 326 62 827            

E-mail: predplatne@eurostav.sk

Web: www.casopiseurostav.sk, www.eurostav.sk

Navštívte aj naše kníhkupectvo ARCHBOOKS v kamennej 

predajni na Fakulte architektúry STU v Bratislave, 

www.archbooks.sk.



EUROSTAV 01EUROSTAV 01--02/201702/2017

Hlavná téma: Bývanie Hlavná téma: Bývanie 

–– komfort, perspektívy komfort, perspektívy 

Špeciál: STAVBA ROKA 

2016 (prezentácia 

prihlásených stavieb)

Redakčná uzávierka: 20.1.2017

Uzávierka reklamy: 1.2.2017

Do tlače: 13.2. 2017  

Distribúcia: 20.2.2017

EUROSTAV 03/2017EUROSTAV 03/2017

Hlavná téma: Obal Hlavná téma: Obal 

domu domu –– fasády, strechy, fasády, strechy, 

stavebné otvorystavebné otvory

Špeciál: Stavebná chémia

Redakčná uzávierka: 13.2. 2017

Uzávierka reklamy: 27.2.2017

Do tlače: 8.3.2017

Distribúcia: 16.3.2017

EUROSTAV 04/2017EUROSTAV 04/2017

Hlavná téma: BIM Hlavná téma: BIM ––

technológia technológia 

budúcnostibudúcnosti

Špeciál: Stavba roka 2016 –

prezentácia ocenených diel

Redakčná uzávierka: 16.3.2017

Uzávierka reklamy: 6.4.2017

Do tlače: 19.4.2017

Distribúcia: 27.4.2017

EUROSTAV 05/2017EUROSTAV 05/2017

Hlavná téma : Úsporné Hlavná téma : Úsporné 

stavebníctvo stavebníctvo 

Špeciál: Zdravé domy, 

zdravé mestá

Redakčná uzávierka:12.4.2017 

Uzávierka reklamy: 3.5.2017

Do tlače:17.5.2017

Distribúcia: 25.5.2017

EUROSTAV 06/2017EUROSTAV 06/2017

Hlavná téma: TOP 100Hlavná téma: TOP 100
Rebríček najúspešnejších Rebríček najúspešnejších 

firiem vfiriem v slovenskom slovenskom 

stavebníctvestavebníctve

Samostatná príloha: 25 rokov 

úspešných príbehov firiem

Redakčná uzávierka:17.5.2017

Uzávierka reklamy:31.5.2017

Do tlače:14.6.2017 

Distribúcia: 22.6.2017

EUROSTAV 07EUROSTAV 07--08/201708/2017

Hlavná téma: Hlavná téma: 

Inţinierske  aInţinierske  a dopravné dopravné 

stavby  stavby  

Špeciál: Najzaujímavejšie 

konštrukcie 

Redakčná uzávierka: 6.7.2017

Uzávierka reklamy: 20.7.2017

Do tlače: 3.8.2017

Distribúcia: 11.8.2017

EUROSTAV 09/2017EUROSTAV 09/2017

Hlavná téma: Hlavná téma: 
Rekonštrukcie, obnovy Rekonštrukcie, obnovy 

aa modernizácie modernizácie 
(Zatepľovanie a(Zatepľovanie a stavebná stavebná 

chémia)chémia)

Špeciál: Urbanizmus 

a inteligentné mestá

Redakčná uzávierka: 11.8.2017

Uzávierka reklamy: 25.8.2017 

Do tlače: 7.9.2017

Distribúcia: 14.9.2017

EUROSTAV 10/2017EUROSTAV 10/2017

Hlavná téma: NAJ Hlavná téma: NAJ 

developerskédeveloperské projektyprojekty

Špeciál: Logistické parky 

a priemyselné objekty

Redakčná uzávierka:7.9.2017

Uzávierka reklamy:21.9.2017

Do tlače: 5.10.2017

Distribúcia: 12. 10.2017

EUROSTAV 11/2017EUROSTAV 11/2017

Hlavná téma: Oceľ, Hlavná téma: Oceľ, 

drevo, betón, sklo drevo, betón, sklo 

Špeciál: Slovenská 

architektúra 2016 
– predstavenie nominovaných a 

ocenených diel na CE.ZA.AR 2016 aj 

po stavebnej stránke  

Redakčná uzávierka: 5.10. 2017

Uzávierka reklamy: 19. 10.2017

Do tlače: 2.11.2017

Distribúcia: 10:11.2017

EUROSTAV 12/2017EUROSTAV 12/2017

Hlavná téma: Hlavná téma: HighlightHighlight

v stavebníctve  v stavebníctve  
-technológie budúcnosti a inovácie, 

ktoré rezonujú v stavebníctve 

Špeciál: Slovenská 

architektúra 2016 
– predstavenie nominovaných 

a oceneného diel na Cenu ARCH aj po 

stavebnej stránke

Redakčná uzávierka: 2.11.2017

Uzávierka reklamy: 15.11.2017 

Do tlače:29.11.2017

Distribúcia: 7.12.2017



KLASICKÁ KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

■ dvojstrana

■ 2. a 3. strana obálky

■ 4. strana obálky

■ 1. vnútorná strana

■ bežná strana

■ 1/2 strany

■ 1/3 strany

■ logo (max. 1 250 mm2, t. j. max. š. 55 mm)

■ text + logo ku konkrétnej stavbe

■ infočlánok v rubrike „Aktuality zo stavebného trhu“

■ infočlánok v rubrike „Novinky“

Príplatok za požadované umiestnenie: 10 % z ceny komerčnej prezentácie. 

Ceny sú uvedené pri kompletne dodaných podkladoch. 

Za vyhotovenie grafického návrhu v grafickom štúdiu vydavateľstva je 

poplatok 59 € (uvedená cena zahŕňa vyhotovenie max. 2 grafických 

návrhov a max. 2 grafické korektúry).

CENNÍK KOMERČNEJ PREZENTÁCIE NA ROK 2017

ZĽAVY

■ 3 x (počet opakovaní za rok)

■ 5 x (počet opakovaní za rok)

■ 8 x (počet opakovaní za rok)

■ 10 x (počet opakovaní za rok)

■ agentúrna provízia 

5 %

7 %

10 %

15 %

+ 15 % k cene komerčnej prezentácie

FORMÁTY

PODKLADY PRE TLAČ

■ .PDF výstup – press kvalita, CMYK (všetky použité logá 

a obrázky musia byť v CMYKu, nie v RGB), zlúčená 

priehľadnosť, fonty začlenené, kompatibilita s PDF 1,3 

(export/distiller – PDF/X-3), nesmie byť použitá žiadna 

priama farba 

■ .TIFF, .JPG výstup – CMYK, min. 300 dpi, bez OPI informácií 

a profilov

■ .AI, .EPS výstup – CMYK, texty v krivkách

Kontaktujte nás: obchod@eurostav.sk 

+421 2 326 62 826

+421 2 326 62 814 

+421 2 326 62 820

420 x 297 mm
(+ 5 mm spadávka)

210 x 297 mm
(+ 5 mm spadávka)

zrkadlo: 168 x 242 mm

v. 82 x 242 mm
š. 168 x 119 mm

1/2 
výška 1/2 

šírka

2/1 1/1

1/3 
výška 1/3 

šírka

v. 53 x 242 mm
š. 168 x 78 mm

VKLADANÁ A ŠPECIÁLNA KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

■ prospekt do 1 x A4, hmotnosť do 25 g - od 0,40 €/ks 

pri ľubovoľnom vkladaní

■ prospekt do 1 x A4, hmotnosť nad 25 g - nacení sa podľa skutočnej 

váhy

■ vkladanie na obálku, hmotnosť do 25 g - od 0,60 €/ks

■ vkladanie na 1. vnútornú stranu alebo konkrétnu stranu, 

do 25 g - od 0,50 €/ks

■ klopa na titulke - 2 100 €

■ opáskovanie časopisu - 1 800 €

■ CD - 0,35 €/ks

CENNÍK KOMERČNEJ PREZENTÁCIE NA WEBSTRÁNKACH
www.vydavatelstvoeurostav.sk l www.casopiseurostav.sk l www.eurostav.sk

■ reklamný banner 220 x 220 px 200 €/mesiac

■ reklamný banner/logo 190 x 60 px 70 €/mesiac

■ textová PR reklama s archiváciou

1. garantované zobrazenie na úvodnej stránke 300 €/mesiac

2. bez garancie zobrazenia na úvodnej stránke 150 €/mesiac

Každý ďalší mesiac za polovičnú cenu. 

Podporované formáty bannerov .jpg, .gif, .flash.

STORNO POPLATKY

■ Stornovanie objednávky musí byť písomnou formou najmenej 30 dní 

pred uzávierkou predmetného čísla časopisu. Pri stornovaní objednávky 

do 14 dní pred uzávierkou – storno poplatok 50 % z ceny objednávky. 

Po tomto termíne je storno poplatok 100 %. Ceny sú uvedené bez DPH.

2 790 €

2 265 €

2 450 €

2 100 €

1 670 €

1 050 €

625 €

250 €

300 €

390 €

390 €



V roku 2017 vyjdú aj 

2 samostatné prílohy: 

1. príloha: 

TOP inovácie v stavebníctve 2017
príloha k ES 5/2017

Príloha bude hľadať odpovede na otázky kam smerujú

hlavné inovačné trendy v stavebníctve, a zároveň predstaví 

aj konkrétne inovatívne produkty a technológie 

zo slovenského aj európskeho stavebníctva.

2. príloha: 

25 rokov úspešných príbehov firiem
príloha k ES 6/2017

V prílohe predstavíme (formou rozhovoru so zakladateľmi

alebo súčasnými reprezentantmi firiem) zaujímavé príbehy

firiem, ktoré v roku 2017 oslávia 25. výročie založenia

spoločnosti.


