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Made Expo Milán 8.–11. 3.
20. 1.
24. 1.
ISH Frankfurt nad Mohanem25
14.–18.
% 3.
AMPER Brno 21.–24. 3.
stavební, obchodní a developerské

2

Stavební veletrhy Brno
25.–29. 4.

3%
odborná
a kulturní veřejnost

společnosti,10.
státní
3. správa 15. 3.

7. 2.

22. 2.

AMPER 2017  ISH Frankfurt  Made Expo Milán
 nosné konstrukce  omítky  akustika staveb
 suchá výstavba  bazény  výtahy

28. 3.

13. 4.

Stavební veletrhy Brno  schodiště  podlahoviny
 výplně otvorů  stínicí technika  exteriérové
a interiérové osvětlení  úprava venkovních ploch

a teras
3

21. 4.

26. 4.

10. 5.

25. 5.

střechy, komíny  protipožární ochrana  izolační
materiály  sklo ve stavebnictví  energeticky
úsporné technologie  dětská a sportovní hřiště

4

FOR ARCH Praha 19.–23. 9.
architectatwork Mnichov 27.–28. 9.

4. 8.

9. 8.

22. 8.

8. 9.

FOR ARCH  koupelny, obklady a dlažby 
městský mobiliář  betonové stavitelství  umělé
a přirozené osvětlení  okna a dveře

5

Designblok Praha 26.–30. 10.

25. 8.

4. 9.

12. 9.

27. 9.

Designblok  vytápění  sanitární technika 
fasády a omítky  otočné a automatické dveře 
inteligentní řízení budov

6

R+T Stuttgart 27. 2. – 3. 3. 2018

1. 11.

6. 11.

13. 11.

29. 11.

R+T Stuttgart  interiéry (kuchyně, dveře, podlahy,
schodiště, osvětlení)  IT ve stavebnictví  pasivní
dům

Redakce si vyhrazuje právo změny či nerealizace některé přílohy.

možnosti prezentace – ceník
 plošná inzerce	

1/1 strany........................................................................................... 85 000 Kč
1/2 strany........................................................................................... 45 000 Kč
1/4 strany........................................................................................... 27 000 Kč
1/8 strany........................................................................................... 11 500 Kč
Exkluzivní umístění
2. strana obálky................................................................................ 99 000 Kč
strana vedle 2. obálky.................................................................... 90 000 Kč
strana vedle obsahu....................................................................... 90 000 Kč
3. strana obálky................................................................................ 90 000 Kč
4. strana obálky.............................................................................. 116 000 Kč
rozkládací „Z“ – 3 strany inzerce............................................. 165 000 Kč

 Možnost představení nových technologií,
realizací, co se podařilo

• Advertorial je v redakčním layoutu
• PR článek
2/1 strany........................................................................................... 89 000 Kč
1/1 strany . ........................................................................................ 66 500 Kč
1/2 strany........................................................................................... 36 500 Kč
1/4 strany........................................................................................... 18 500 Kč
• Trendy & technologie
• Pozvánky na akce, školení, semináře
Zpracuje redakce, pošle ke korektuře
1/4 strany............................................................................................. 8 900 Kč

 Internetová inzerce	

Banner – 468 × 60 bodů, minibanner – 120 × 60 bodů.
Newsletter – textová zpráva s prolinkem (max. 400 znaků), komerční
prezentace 190 × 45 mm, s prolinkem.
Na aktuální možnosti se informujte u obchodníků.

 Vkládaná inzerce	

Minimální cena 45 000 Kč, individuální dohoda dle množství
a gramáže.

Platební podmínky

Sleva za 3–6 opakování............................................................................ 12 %
Příplatek za pozici...................................................................................... 10 %
Vydavatel fakturuje v den vydání konkrétního čísla, splatnost
faktury je 14 dní.

Storno poplatky
50 % před oficiálním termínem data objednávek dle mediainfa.
100 % po oficiálním termínu data objednávek dle mediainfa.
Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.
Platnost ceníku pro inzerci v roce 2017.
www.era21.cz/online
www.era21.cz/newsletter
www.era21.cz/facebook

rozměry a parametry inzerce
Čistý formát 230 × 302 mm
Spad inzerce pokrývá celou plochu čistého formátu, navíc „spadá“ na každou stranu o 4 mm
Zrcadlo inzerce je umístěna v ploše čistého formátu, kolem ní zůstává volné bílé místo
1/2 šířka

1/1

Spad
Zrcadlo

230 × 302 mm + 4 mm
200 × 272 mm

1/2 výška

230 × 146 mm + 4 mm 110 × 302 mm + 4 mm
200 × 131 mm
95 × 272 mm

Inzerci přijímáme vzhledem k použité tiskové technologii pouze
v elektronické podobě ve formátu Adobe Acrobat (.pdf), profil
PDFX1a, respektive v případě grafického zpracování inzerce
v redakci v podobě dílčích elektronických podkladů.

1/8

1/4

110 × 146 mm + 4 mm
95 × 131 mm

–
95 × 60 mm

Podrobné instrukce pro přípravu a zasílání tiskových podkladů
obdržíte spolu s objednávkou inzerce od obchodníka. Na technické
dotazy odpoví a inzertní podklady přijme Jana Urbanová,
urbanova@eramedia.cz, +420 736 611 929.
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mobil: +420 737 876 539, redakce@era21.cz
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Chleborádova 22, 619 00 Brno
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Ivana Bauerová obchodní ředitelka
tel.: +420 530 500 801; mobil: +420 737 114 326, bauerova@eramedia.cz
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mobil: +420 736 611 929, urbanova@eramedia.cz
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