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Časopis ARCH 
o architektúre 
a inej kultúre 

23. ročník 



Časopis ARCH 

o architektúre a inej kultúre 

je tradičným periodikom 

slovenských architektov.

www.arch.sk

Profil čitateľa:  
architekti a projektanti 
zo Slovenska a Čiech

Distribúcia: 
predplatitelia, 
voľný predaj SR a ČR

Náklad:
2 000 kusov

Periodicita: 
10-krát ročne

Ročník:  
23

Jedinečná možnosť 
odbornej prezentácie 
pre:

• stavebníctvo,

• predajcov materiálov 
a technológií pre 
architektúru,

• výrobcov a predajcov 
dizajnérskych produktov 
a nábytku

• jediný slovenský kritický 
mesačník s dlhoročnou 
tradíciou

• odborné recenzie 
na aktuálne architektonické  
diela

• aktuálne informácie z diania    
na domácej architektonickej 
scéne

• teoretické štúdie, recenzie 
kníh, výstav a ďalších 
podujatí z oblasti architektúry 
a inej kultúry



ARCH 01-02/2018: 

Cena ARCH_20 rokov po

špeciálne dvojčíslo zamerané na 
20. výročie udeľovania 
Ceny časopisu ARCH

Uzávierka reklamy: 15. 1. 2018
Distribúcia: 1. 2. 2018

ARCH 03/2018: 

Workspace_Office 2018

nové koncepcie tvorby pracovného 
prostredia pre rôzne typy pracovnej 
činnosti, doplnené o špecializované 
druhy pracovných interiérov

Uzávierka reklamy: 12. 2. 2018
Distribúcia: 1. 3. 2018

ARCH 04/2018: 

Architektúra je služba

podstatné úlohy profesie architekta 
a ich napĺňanie pri rôznych druhoch 
zadaní

Uzávierka reklamy: 12. 3. 2018
Distribúcia: 29. 3. 2018

ARCH 05/2018: 

Sídliská včera a dnes

pohľad na aktuálnu scénu súčasného 
kolektívneho bývania s dôrazom na 
súčasný stav panelových sídlisk, číslo 
zároveň mapuje aktuálne realizácie 
bytových domov a komplexov

Uzávierka reklamy: 16. 4. 2018
Distribúcia: 3. 5. 2018

ARCH 06/2018: 

Život v suburbiách

zamerané na architektúru 
a urbanizmus aktuálnych suburbií
a životný štýl v týchto lokalitách 

Uzávierka reklamy: 14. 5. 2018
Distribúcia: 31. 5. 2018

Edičný plán 
na rok 2018

ARCH 07-08/2018: 

Nová vlna

tvorba mladých architektonických 
ateliérov a ich názory na súčasnú 
architektúru 

Uzávierka reklamy: 9. 7. 2018
Distribúcia: 26. 7. 2018

ARCH 09/2018:

Naspäť do mesta

pohľad na rehabilitačné tendencie 
a ozdravné procesy súčasných miest, 
zamerané na prestavby, dostavby, 
rekonštrukcie, verejný priestor 
a parkové úpravy v mestách

Uzávierka reklamy: 13. 8. 2018
Distribúcia: 30. 8. 2018

ARCH 10/2018: 

Piata fasáda

architektúra strešnej roviny 
v priestorovom kontexte a jej úloha 
pri formovaní panorámy mesta

Uzávierka reklamy: 10. 9. 2018
Distribúcia: 27. 9. 2018

ARCH 11/2018: 

Chrániť a opatrovať

aktuálne koncepcie pamiatkovej 
ochrany a obnova historických 
pamiatok a kultúrneho dedičstva 

Uzávierka reklamy: 8. 10. 2018
Distribúcia: 25. 10. 2018

ARCH 12/2018:

Architektúra – vec verejná

zamerané na architektúru verejných 
stavieb a verejných priestorov

Uzávierka reklamy: 5. 11. 2018
Distribúcia: 22. 11. 2018



KLASICKÁ KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

■ dvojstrana
■ 2. a 3. strana obálky
■ 4. strana obálky
■ 1. vnútorná strana
■ bežná strana
■ 1/2 strany

■ vstup do rubriky „Novinky pre architektov a projektantov”
(text v rozsahu max. 800 znakov + 1 obrázok)

■ zápis do hlavičky pri prezentácii konkrétnej stavby

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).

Možnosť komerčnej prezentácie na webstránke časopisu ARCH www.arch.sk. 

Formáty a ceny na rok 2018

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 €/kus

2 790 €
2 265 €
2 450 €
2 100 €
1 670 €
1 050 €

390 €

200 €

460 x 320 mm
(+ 5 mm spadávka)

zrkadlo: 430 x 294 mm

230 x 320 mm
(+ 5 mm spadávka)

zrkadlo: 200 x 284 mm

v. 99 x 284 mm
š. 200 x 141 mm

(+ 5 mm spadávka)

2/1 1/1 1/2 
výška 1/2

šírka

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.

Balíky na rok 2018

PLATINUM

• PR článok
• Vizuálna reklama

Partnerstvá ES/ARCH
- hlavný partner na jednom z vybraných 
eventov:
• 8. ročník konferencie: Udržateľnosť 

v architektúre a vo výstavbe
• 4. Národná BIM (Building Information

Modeling) konferencia Slovenska
• 21. ročník CENA ARCH 2018

Knihy – podpora vydania 3  vybraných kníh 
• BIM ( Building Information Modeling)
• Cenotvorba v stavebníctve - súčasné trendy

a vízie
• Zelená architektúra – kniha pre deti
• Mechanizácia a technológie hrubej stavby
• Požiarnotechnické zariadenia

BONUS: zdarma
Novinky + Zápis do hlavičky  + banner
web+ Facebook

15 % zľava

Časopis ARCH – 10 opakovaní 

GOLD

10 % zľava

Časopis ARCH – 7 opakovaní 
• PR článok
• Vizuálna reklama

Partnerstvá ES/ARCH
- hlavný partner na jednom z vybraných 
eventov:
• 8. ročník konferencie: Udržateľnosť v 
architektúre a vo výstavbe
• 4. Národná BIM (Building Information
Modeling) konferencia Slovenska
• 21. ročník CENA ARCH 2018

Knihy - podpora vydania 2 vybraných kníh 

• BIM ( Building Information Modeling)

• Cenotvorba v stavebníctve - súčasné trendy
a vízie

• Zelená architektúra – kniha pre deti
• Mechanizácia a technológie hrubej stavby
• Požiarnotechnické zariadenia 

BONUS: zdarma
Novinky + Zápis do hlavičky  + banner
web + Facebook

SILVER

5 % zľava

Časopis ARCH – 4 opakovania
• PR článok
• Vizuálna reklama

Partnerstvá ES/ARCH
-hlavný partner na jednom z vybraných 
eventov:
• 8. ročník konferencie: Udržateľnosť 
v architektúre a vo výstavbe
• 4. Národná BIM (Building Information
Modeling) konferencia Slovenska
• 21. ročník CENA ARCH 2018

Knihy – podpora vydania 1 vybranej knihy
• BIM ( Building Information Modeling)
• Cenotvorba v stavebníctve - súčasné trendy 

a vízie
• Zelená architektúra – kniha pre deti
• Mechanizácia a technológie hrubej stavby
• Požiarnotechnické zariadenia 

BONUS: zdarma
Novinky + Zápis do hlavičky  + banner
web + Facebook



Rozosielanie newsletterov

• open rate
• click rate
• konkrétne odkazy, na ktoré  

užívatelia klikli

• stavebníctvo
• architekti/projektanti
• developeri
• stavebné spoločnosti
• spoločnosti so stavebnými materiálmi
• predplatitelia časopisov ARCH a EUROSTAV
• a iné...

Celkový počet odberateľov newsletterov
je viac ako 9 000.

Celý newsletter uvidíte po rozkliknutí.

Newsletter (1 rozoslanie)                     840 €

9 rozoslaní 
zľava 15 %

6 rozoslaní    
zľava 10 %

3 rozoslania    
zľava 5 %

Cenník

Sledované metriky

Databázy

https://www.eurostav.sk/documents/newsletters/kinnarps_%E2%80%93_jesenne_novinky.html
https://www.eurostav.sk/documents/newsletters/allplan.html


Prestížna architektonická cena s 20-ročnou 

tradíciou

Cena  ARCH sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, 

ktoré medzinárodná porota uzná za najvýraznejší 

architektonický čin reflektovaný v uplynulom období 

na stránkach časopisu ARCH. 

Katalóg Ceny ARCH, kde sú predstavené všetky nominované 

diela a širšie je prezentované víťazné dielo Ceny ARCH. 

V katalógu je taktiež prezentácia firiem a spoločností, ktoré sú 

reklamnými partnermi Ceny ARCH.



Mgr. Michaela Koreňová
vedúca obchodu a marketingu

+421 2 326 62 826
+421 918 686 455
korenova@eurostav.sk

JUDr. Katarína Kulasová
manažérka obchodného 
oddelenia a marketingu

+421 2 326 62 814
+421 915 692 988
kulasova@eurostav.sk

Mgr. Dagmar Jančovičová
manažérka obchodného 
oddelenia a marketingu 

+421 2 326 62 820
+421 905 723 198
jancovicova@eurostav.sk

Obchodný tím

Pripravíme pre vás komunikačný plán na mieru.



Šéfredaktorka: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
andrea.bacova@stuba.sk

Odborná redaktorka: Ing. arch. Hana Kopecká
kopecka.arch@eurostav.sk

Obchodné oddelenie: obchod@eurostav.sk

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, 
spol. s r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

www.vydavatelstvoeurostav.sk
www.arch.sk

Organizujeme

Mediálne podporujeme 


