
Časopis ARCH je 
vyhlasovateľom a organizátorom 

CENY ARCH

Časopis ARCH je mediálnym partnerom konferencie 
Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

a podporovateľom Ceny VISIO 2020

Časopis ARCH podporuje OZ EUROARCH, 
ktorého cieľom je osveta slovenskej 

a európskej architektúry

Časopis ARCH je 
hlavným mediálnym partnerom 

súťaže CE·ZA·AR 

• je jediným kritickým mesačníkom slovenskej architektúry s dlhoročnou tradíciou
• prináša vždy aktuálne informácie všetkým, ktorých zaujíma pekná architektúra
• mapuje najnovšie architektonické diela na Slovensku a v susedných stredoeurópskych krajinách
• publikuje odborné recenzie práve realizovaných stavieb, teoretické štúdie, recenzie kníh, výstav 

a ďalších podujatí z oblasti architektúry a inej kultúry

...už viac ako 20 rokov

časopis o architektúre a inej kultúre



ARCH 01-02/2016 
Kozmopolitný verzus 
lokálny
inšpiračné zdroje 
obsahovej stránky 
súčasnej architektúry

ARCH 03/2016
Open/close

zamerané na vstupy, dvere, 
okná, lodžie, balkóny, 
terasy v súčasných 
architektonických
konceptoch

ARCH 04/2016
Mesto_dom_ulica_
námestie
architektúra ako základný 
prvok verejného priestoru

ARCH 05/2016
Zdieľané bývanie

flexibilné formy 
viacgeneračného  
polyfunkčného bývania 
(bývanie a práca, relax, 
oddych, šport)

ARCH 06/2016
Open space

verejný priestor ako súčasť 
architektonickej koncepcie

ARCH 07-08/2016
Urbánny a suburbánny

individuálne rodinné 
domy  v aktuálnych 
priestorových situáciách 

ARCH 09/2016
Na bielej mape mesta

nové funkcie pre nevyužité 
mestské priestory a oblasti

ARCH 10/2016
Druhá šanca

zamerané na obnovu 
architektonického 
dedičstva, rekonštrukcie a 
adaptácie

ARCH 11/2016
Smart City_Smart
architektúra

energiu šetriace a úsporné 
koncepty

ARCH 12/2016
Nové interiéry

zamerané na gastronomické 
interiéry (kaviarne, bary, 
reštaurácie, vinotéky)

Redakčná uzávierka:
11. 01. 2016
Uzávierka reklamy:
11. 01. 2016
Do tlače:
21. 01. 2016
Distribúcia:
28. 01. 2016

Redakčná uzávierka:
15. 02. 2016
Uzávierka reklamy:
15. 02. 2016
Do tlače:
25. 02. 2016
Distribúcia:
03. 03. 2016

Redakčná uzávierka:
14. 03. 2016
Uzávierka reklamy:
14. 03. 2016
Do tlače:
23. 03. 2016
Distribúcia:
31. 03. 2016

Redakčná uzávierka:
18. 04. 2016
Uzávierka reklamy:
18. 04. 2016
Do tlače:
28. 04. 2016
Distribúcia:
05. 05. 2016

Redakčná uzávierka:
16. 05. 2016
Uzávierka reklamy:
16. 05. 2016
Do tlače:
26. 05. 2016
Distribúcia:
02. 06. 2016

Redakčná uzávierka:
11. 07. 2016
Uzávierka reklamy:
11. 07. 2016
Do tlače:
21. 07. 2016
Distribúcia:
28. 07. 2016

Redakčná uzávierka:
15. 08. 2016
Uzávierka reklamy:
15. 08. 2016
Do tlače:
25. 08. 2016
Distribúcia:
02. 09. 2016

Redakčná uzávierka:
12. 09. 2016
Uzávierka reklamy:
12. 09. 2016
Do tlače:
26. 09. 2016
Distribúcia:
03. 10. 2016

Redakčná uzávierka:
10. 10. 2016
Uzávierka reklamy:
10. 10. 2016
Do tlače:
20. 10. 2016
Distribúcia:
27. 10. 2016

Redakčná uzávierka:
07. 11. 2016
Uzávierka reklamy:
07. 11. 2016
Do tlače:
16. 11. 2016
Distribúcia:
24. 11. 2016



FORMÁTY

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

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 
účtujeme 59 € (uvedená cena zahŕňa vyhotovenie max. 2 grafických 
návrhov a max. 2 grafické korektúry).

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

CENNÍK KOMERČNEJ PREZENTÁCIE NA ROK 2016

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

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

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.

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, v prípade cdr – export ako eps

Kontaktujte nás:   obchod@eurostav.sk 
+421 2 326 62 826, +421 2 326 62 814

2/1 1/1 1/2 v

1/2 š

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

390 €
200 €

5 %
7 %

10 %
15 %

+ 15 % k cene komerčnej prezentácie



Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý vydáva
Vydavateľstvo Eurostav. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej
architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré
medzinárodná porota uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v
uplynulomobdobí na stránkachčasopisu ARCH.
Organizátorom a vyhlasovateľom Ceny ARCH je Vydavateľstvo EUROSTAV.
Zhmotnenou cenou je umelecký artefakt od akademického sochára Jozefa
Hobora, ktorý sa stal symbolom súťaže. Súčasťou Ceny ARCH je aj katalóg Ceny
ARCH, kde sú predstavené všetky nominované diela a širšie je prezentované
víťazné dielo Ceny ARCH. V katalógu je publikovaná aj odborná záverečná diskusia
zo zasadnutia poroty a predstavení sú jej členovia. V katalógu je taktiež komerčná
prezentácia firiem a spoločností, ktoré sú reklamnými partnermi Ceny ARCH.

KTO JE PREDPLATITEĽOM ČASOPISU ARCH
■ 45 % predplatiteľov pracuje v spoločnosti s 2 - 10 

zamestnancami
■ 70 % predplatiteľov pôsobí v oblasti architektúry 

a projektovania
■ 56 % čitateľov je vo veku 25 - 45 rokov
■ 70 % čitateľov je nadpriemerne spokojných s obsahom 

časopisu
■ 39 % predplatiteľov časopisu ARCH si nepredpláca iný časopis
■ časopis si okrem predplatiteľa prečítajú v priemere ďalší štyria  

ľudia

Zdroj: Výsledky prieskumu uskutočneného v auguste 2012 na vzorke 25 % 
náhodne vybraných predplatiteľov časopisu ARCH

PODPORA PREDAJA
■ komerčná prezentácia v B2B printových médiách
■ komerčná prezentácia v B2B online médiách
■ direct mailingové kampane
■ internetová propagácia na stránkach vydavateľstva 

www.vydavatelstvoeurostav.sk, www.arch.sk,  www.eurostav.sk
■ internetová propagácia u partnerov vydavateľstva
■ prezentácia na veľtrhoch, výstavách, konferenciách

a seminároch
■ cross promotion prostredníctvom ďalších produktov

vydavateľstva (časopis EUROSTAV, odborné publikácie)

PREDPLATNÉ  ČASOPISU ARCH NA ROK 2016
Časopis ARCH                                             3,20 EUR/číslo
Ročné predplatné časopisu ARCH         29 EUR/10 čísel

Kontaktujte nás:
Tel.: +421 2 326 62 827            E-mail: predplatne@eurostav.sk
Web: www.arch.sk, www.eurostav.sk, www.casopiseurostav.sk

Navštívte aj naše kníhkupectvo ARCHBOOKS  v kamennej predajni na 
Fakulte architektúry STU v Bratislave, www.archbooks.sk.


