Media info 2018
23. ročník

Segment B2B

Časopis EUROSTAV je odborným
recenzovaným časopisom pre
oblasť stavebníctva a architektúry,
ktorý vychádza na slovenskom
mediálnom trhu periodík už
od roku 1994.

www.casopiseurostav.sk
Profil čitateľa:
• manažéri a odborníci
stavebných spoločností
• investori a developeri

• zaujímavé témy a inovatívne
riešenia
• novinky zo stavebného trhu
• prezentácie aktuálnych
realizácií kvalitnej architektúry
na Slovensku aj v zahraničí
• analýzy z odvetvia stavebníctva
na Slovensku za
predchádzajúci rok
• TOP 100 – rebríček
najúspešnejších firiem na
slovenskom stavebnom trhu

Jedinečná možnosť odbornej
prezentácie pre:
• stavebníctvo,
• predajcov materiálov
a technológií pre
architektúru,
• výrobcov a predajcov
dizajnérskych produktov
a nábytku

• architekti a projektanti
• manažéri a odborníci
spoločností vyrábajúcich
stavebný materiál, technológie
• pracovníci verejnej a štátnej
správy pôsobiaci v stavebníctve
• pedagógovia, vedeckí
pracovníci a študenti
stavebných odborov
Distribúcia:
Predplatitelia
Náklad:
5 000 kusov
Periodicita:
10-krát ročne
Ročník: 23

Edičný plán
na rok 2018

EUROSTAV 01-02/2018

EUROSTAV 03/2018

Hlavná téma: Budovy budúcnosti

Hlavná téma: Nebytové priestory

Tematické okruhy: materiály a technológie pre
výstavbu budov; inovatívne prístupy k riešeniu
fasád, okien, TZB – kúrenie a vzduchotechnika;
výťahy, bezpečnostné a inteligentné systémy;
osvetlenie, vodný manažment

Tematické okruhy: predstavenie výrobných hál
a logistických parkov - VW, Jaguar Land Rover,
nových obchodných priestorov, kancelárskych
budov, Národného futbalového štadióna

Špeciál: STAVBA ROKA 2017 (prezentácia
prihlásených stavieb)
Uzávierka reklamy: 29. 1. 2018
Distribúcia: 14. 2. 2018

Špeciál: Konštrukcie výrobných a priemyselných
hál
Tematické okruhy: priemyselné podlahy, oceľové
konštrukcie, riešenie obalu výrobných
a priemyselných hál, TZB – nároky na vykurovanie,
vzduchotechniku, vodný manažment – využitie
dažďovej vody
Uzávierka reklamy: 26 .2. 2018
Distribúcia: 14. 3. 2018

EUROSTAV 04/2018

EUROSTAV 05/2018

EUROSTAV 06/2018

Hlavná téma: Úvod do stavby a hrubá stavba

Hlavná téma: BIM – technológia budúcnosti

Tematické okruhy: Zakladanie stavby – výroba
betónu, nové prístupy v jeho spracovaní, cement,
debnenia, lešenia, paženia, geologické prieskumy,
murovacie materiály – tvarovky, pálené tehly,
malty a murovacie lepidlá

Tematické okruhy: firmy zaoberajúce sa vývojom
a predajom softvérov pre inteligentné
modelovanie, architektonické a projektové
kancelárie, ktoré navrhujú v BIM, developeri
využívajúci túto metódu, predstavenie konkrétnych
slovenských, ale aj zahraničných projektov

Hlavná téma: TOP 100
Rebríček najúspešnejších firiem v slovenskom
stavebníctve

Špeciál: Bezpečnosť na stavbe (Bezpečnosť pri
práci)
Uzávierka reklamy: 26. 3. 2018
Distribúcia: 12. 4. 2018

Špeciál: Stavba roka 2017 – prezentácia
ocenených diel
Uzávierka reklamy: 30. 4. 2018
Distribúcia: 17. 5. 2018

Tematické okruhy: prehľad stavebného trhu,
mapovanie aktuálnej situácie, zamestnanosť
a vzdelávanie v stavebníctve. Prehľad
najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom
trhu bude v členení na firmy stavebnej výroby, na
výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, na
inžiniersko-projektové organizácie a na naj
developerov Slovenska. Príloha ponúkne
kompletný obraz stavebníctva za rok 2017 a jeho
prognózu na ďalšie roky.
Uzávierka reklamy: 31. 5. 2018
Distribúcia: 27. 6. 2018

EUROSTAV 07-08/2018

EUROSTAV 09/2018

EUROSTAV 10/2018

Hlavná téma: Nové prístupy k obnove budov

Hlavná téma: Obal budov – fasády, strechy, stavebné
otvory

Hlavná téma: NAJ developerské projekty

Tematické okruhy: sanačné systémy – technológie pre
vysušovanie základov a muriva, podrezávanie, izolácie
a zatepľovanie budov, stavebná chémia; obnova
historických krovov, okien, dvier, modernizácia
rozvodov a riešenie interiérových povrchov v starých
a historických budovách; rekonštrukcie fasád a striech;
technológie a materiály pre riešenia energetických
úspor v starších a historických budovách, iluminácia
historických objektov, umelecké remeslá, štukatérstvo;
osvetlenie a iluminácia; obnova historických vitráží...
Špeciál: Izolácie
Tematické okruhy: Zvukové, tepelné izolácie
a hydroizolácie, stavebná chémia
Uzávierka reklamy: 29. 1. 2018
Distribúcia: 14. 2. 2018

Tematické okruhy: konštrukcie fasád; nové trendy
v povrchových úpravách obvodových plášťov
a inovatívne fasádne materiály, dverné a okenné výplne
stavebných otvorov; exteriérové úpravy povrchov stien
modernými technológiami; ich čistenie; energeticky
úsporné a interaktívne riešenia; izolačné sklá, tieniace
prvky
Špeciál: Zdroje zdarma
Tematické okruhy solárne systémy, čerpadlá, využitie
dažďovej vody – šetrenie pitnou vodou, fotovoltiky
Uzávierka reklamy: 27. 8. 2018
Distribúcia: 12. 9. 2018

EUROSTAV 11/2018

EUROSTAV 12/2018

Hlavná téma: Drevo, betón, oceľ, sklo

Hlavná téma: Míľniky roku 2018 v slovenskom
stavebníctve

Tematické okruhy: využitie kovov, dreva a betónu
v konštrukciách budov, murovacie a nové progresívne
technológie pre konštrukciu budov, prefabrikáty, kovové
a drevené konštrukcie fasád, nové technológie výroby
betónov, prísady do betónov, transportbetón,
zakladanie stavieb, sanácie betónových, kovových
a drevených konštrukcií, ochrana kovových, drevených
a betónových povrchov, drevené väzníky, drevené krovy,
debniace a pažiace systémy, priemyselné podlahy,
podlahy v interiéroch, geosyntetika...
Špeciál: Slovenská architektúra (CE.ZA.AR 2017,
Cena ARCH 2017)
Uzávierka reklamy: 24. 10. 2018
Distribúcia: 12. 11. 2018

Tematické okruhy: bilančné číslo
o najzaujímavejších momentoch v slovenskom
stavebníctve za uplynulý rok: najvýznamnejšie
dokončené, resp. realizované stavby z každého
segmentu – infraštruktúra, kancelárska budova,
najväčší rezidenčný projekt, najvýznamnejšia
obnova pamiatky, najväčší logistický park...
Uzávierka reklamy: 20. 11. 2018
Distribúcia: 12. 12. 2018

Špeciál: Verejné záležitosti
Tematické okruhy: problematika verejných súťaží
na Slovensku, 2-3 prezentácie konkrétnych
rekonštrukcií verejných budov, riešenie verejných
priestorov podľa nových trendov, sídliská v sídliskách
Uzávierka reklamy: 24. 9. 2018
Distribúcia: 10. 10. 2018

V roku 2018 vyjdú aj 3 samostatné prílohy:

1. príloha:

2. príloha:

Malá mechanizácia

TOP inovácie v stavebníctve 2018

príloha k ES 03/2018

príloha k ES 05/2018

Novinky a smerovanie technického rozvoja
náradia, strojov a malej mechanizácie pre
rozhodujúce stavebné profesie vr. prehľadu
najvýznamnejších predajcov, servisných
stredísk a požičovní malej mechanizácie na
Slovensku.

Hlavné inovačné trendy v stavebníctve a zároveň
aj konkrétne inovatívne produkty a technológie
zo slovenského aj európskeho stavebníctva.

3. príloha:

25 rokov úspešných príbehov firiem
príloha k ES 06/2018
Zaujímavé príbehy firiem, ktoré v roku 2018
oslávia 25. výročie založenia spoločnosti.

Formáty a ceny na rok 2018
KLASICKÁ KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

VKLADANÁ A ŠPECIÁLNA KOMERČNÁ PREZENTÁCIA
2 790 €
2 265 €
2 450 €
2 100 €
1 670 €
1 050 €
625 €
250 €
300 €
390 €
390 €

■ 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“

■ 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

STORNO POPLATKY
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).

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.

Možnosť komerčnej prezentácie na webstránke časopisu EUROSTAV
www.casopiseurostav.sk.
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Balíky na rok 2018
5 % zľava

10 % zľava

15 % zľava

SILVER

GOLD

PLATINUM

Časopis ES – 4 opakovania
• PR článok
• Firma mesiaca alebo Rozhovor mesiaca
• Vizuálna reklama
ES prílohy :
• Malá mechanizácia
• TOP inovácie v stavebníctve
• 25 rokov úspešných príbehov firiem
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
Aktuality alebo Novinky + banner web
+ Facebook

Časopis ES – 7 opakovaní

Časopis ES – 10 opakovaní

• PR článok
• Firma mesiaca
• Rozhovor mesiaca
• Vizuálna reklama
ES prílohy :
• Malá mechanizácia
• TOP inovácie v stavebníctve
• 25 rokov úspešných príbehov firiem

• PR článok
• Firma mesiaca
• Rozhovor mesiaca
• Vizuálna reklama
ES prílohy :
• Malá mechanizácia
• TOP inovácie v stavebníctve
• 25 rokov úspešných príbehov firiem

Partnerstvá ES/ARCH
- hlavný partner na jednom z vybraných eventov:

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

• 8. ročník konferencie: Udržateľnosť v architektúre
a vo výstavbe
• 4. Národná BIM (Building Information Modeling)
konferencia Slovenska

Knihy – podpora vydania 2 vybraných kníh

Knihy – podpora vydania 3 vybraných kníh
• BIM ( Building Information Modeling)

• 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
Aktuality + Novinky + banner web + Facebook

• 21. ročník CENA ARCH 2018

• Cenotvorba v stavebníctve - súčasné trendy a vízie
• Zelená architektúra – kniha pre deti
• Mechanizácia a technológie hrubej stavby
• Požiarnotechnické zariadenia

BONUS: zdarma
Aktuality + Novinky + banner web + Facebook

Rozosielanie newsletterov

Celý newsletter uvidíte po rozkliknutí.

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

Sledované metriky
• open rate
• click rate
• konkrétne odkazy, na ktoré
užívatelia klikli

Celkový počet odberateľov newsletterov
je viac ako 9 000.

Cenník
Newsletter (1 rozoslanie)

3 rozoslania
zľava 5 %

6 rozoslaní
zľava 10 %

840 €

9 rozoslaní
zľava 15 %

Cena časopisu EUROSTAV
7. ročník prestížneho ocenenia v oblasti udržateľnej architektúry
a výstavby
Cieľom ocenenia je podporovať projekty, osvetu a vzdelávanie v oblasti
udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku. Laureát ceny sa vyberá
spomedzi 3 - 4 nominovaných a vyhlasuje sa v nadväznosti na konanie
medzinárodnej konferencieUdržateľnosť v architektúre a vo výstavbe.
Odborná porota:
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe
Ing. Pavol Kukura, predseda Slovenskej rady pre zelené budovy
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka časopisu EUROSTAV

Obchodný tím
Pripravíme pre vás komunikačný plán na mieru.

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

Organizujeme

Mediálne podporujeme

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV,
spol. s r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
Šéfredaktorka: Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
sefredaktorka@eurostav.sk
Výkonná šéfredaktorka: Mgr. Denisa Slančová
slancova@eurostav.sk
Odborná redaktorka: Ing. arch. Martina Horváthová
horvathova@eurostav.sk
Obchodné oddelenie: obchod@eurostav.sk
www.vydavatelstvoeurostav.sk
www.casopiseurostav.sk

