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Mediální partneři veletrhu Plastex–MSV Brno 2018
Svět plastů č. 2/2018 – PLASTEX–MSV Brno (1.–5. 10.) vyjde 17. 9.–uzávěrka 20. 8.
jako speciál a mediální partner veletrhu s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR a na Výstavišti
pak po celou dobu veletrhu, distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.
5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek.
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Stále se můžete přihlásit!

Spolupráce 2018 – klikni ZDE
MSV 2016

IMT 2016

3.–7. 10. 2016
2016
BrnoMSV
– Výstaviště
www.bvv.cz/plastex

O prázdninách TECHnews nevychází. Další TECHnews č.10 vyjde 3. 9.
a spolu s vydáním č.11 – 24. 9. to budou speciály k Plastex–MSV Brno 2018.

Konference
FORMY a PLASTY 2018

16 a 17 května proběhla v příjemném prostředí hotelu
Maximus Resort mezinárodní odborná konference FORMY
a PLASTY 2018, kterou pořádá firma JAN SVOBODA s.r.o. ve
spolupráci s Lubomírem Zemanem. Zhruba 150 účastníků se
dostala k technicky velmi zajímavým informacím. Během 18ti
přednášek, zazněli nejmodernější trendy, které byly rozprostřeny
přes celé spektrum problematiky vstřikování plastů.
Jak bylo napsáno v editorialu letošního sborníku, nic nestárne
rychleji, než informace. Proto pořadatelé pozvali 7 zahraničních
přednášejících, kteří v tlumočených přednáškách podali
informace, které jsou jinak v českých a slovenských zemích jen
obtížně dostupné.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

www.svetplastu.eu

č. 17 – duben 2018

Tryskání suchým ledem
čištění forem | odstraňování přetoků
příprava plastů před lakováním

18 přednášek. 83 on-line dotazů. 665 hlasování. Převládající otázky pak začínali jak, kolik, lze, jaké a převládající otázka byla celkem logicky na návratnost
investic. V diskuzích pak převládala témata kvality, rychlosti a úspor.

Pokračování na straně 2

Na konferenci byla slavnostně pokřtěna nová kniha Lubomíra Zemana
„Vstřikování plastů – teorie a praxe“ vydavatelství Grada. Kmotrovství se
ujal Jan Svoboda, který popřál této knize, aby byla ve všech firmách, a aby
pomáhala Českým i Slovenským firmám udržet se ve světové špičce v oboru
vstřikování plastů.

Konferenci zahájil Carlos Szaboga z firmy Progressive Components, který
představil nová elektronická počitadla CVe třetí generace. Tato novinka byla
celosvětově představena týden před konferencí na veletrhu NPE 2018 v Chicagu. Brno tedy bylo druhé místo, kde byla tato novinka představena. Následoval
příspěvek o centrálním míchání granulátu a perfektní kontrole množství, odebraného z centrálního skladu. Příspěvek přednesl Uri Eisenstein z firmy LIAD.
První blok uzavřel Marek Kovanda z firmy PP Kovanda informacemi o centrální
dopravě, sušení a poka-yoke řešení přívodu granulátů do vstřikovacích strojů.
Ivano Muratori z firmy Plastic Engineering hovořil o metodách GIT a ukázal
dva rozdílné způsoby použití GITu na jednom plastovém dílu a to na zrcátku
pro Porsche. Poté Lubomír Zeman poukázal na fundament vstřikování plastů
a to korektní návrh plastového dílů. Jedním ze zásadních důvodů snížení ziskovosti lisoven je totiž nekorektně navržený tvar výstřiku a následné opravy
forem a omezené technologické okno. Pan Kšica z agentury RPA pak představil možnost získat „šrotovné na vstřikovací stroje“ a to až 50% z ceny nového
elektrického stroje japonské výroby JSW.
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Linde Gas a.s.
Josef Jandek
Tel.: +420 596 222 206
Mobile: +420 774 483 377
E-mail: josef.jandek@linde.com
www.linde-gas.cz

Aktuální vydání Světa plastů číslo 17,
Duben 2018 k prohlížení, nebo ke stažení
ve formátu PDF ZDE.
You may also download The World of Plastic No. 17 - 2018 in PDF HERE, eventually
browse through it here.
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Konference...

Poté nastala chvíle, na kterou se mnozí těšili
a to křest nové knihy Lubomíra Zemana „Vstřikování plastů – teorie a praxe“. Tagy, které se
v průběhu křtu nakupily na obrazovce, jasně
hovoří o tom, s jakou nedočkavostí byla kniha
očekávána.

Po obědě seznámil Allesandro Draganti (ředitel technického vývoje u firmy VEGA) s novinou
v oblasti hydraulických válců na ovládání stírací desky a vyhazovacího paketu. Patentovaný
sytém SpeedPort umožňuje výrazné zkrácení vstřikovacího cyklu, a je tedy zajímavý pro
všechny lisovny, které chtějí být efektivnější.
Pan Friedbert Obergfell z firmy Priamus ukázal možnosti nasazení tlakových a teplotních
sensorů do formy, včetně automatické korekce
vstřikovacích parametrů pro zachování konstantní kvality vstřikovaných dílů. Jiří Gabriel
pak ukázal zajímavé výsledky z programu Varimos, kde byly analyzovány výstřiky chladnoucí
na vzduchu a ve vodě. Systém korektně předpověděl nejen deformace, ale také určil změny
technologie, umístění vstřikovacího bodu atd.,
tak aby byly dodrženy požadavky tolerancí při
rychlém chlazení ve vodní lázni.
Vzhledem k nedostatku pracovníků a celkově
lidí, kteří mají zájem o techniku a technologii,
navázali pořadatelé konference spolupráci se
studenty Biskupského gymnázia, aby podpořili
zájem středoškoláků o technické obory. I z tohoto důvodu byl letos do programu zařazen
příspěvek studentů tohoto gymnázia, kteří odebrali vzorky chladící vody v různých lisovnách,
následně jej analyzovali a navrhli řešení. Aktivita studentů byla vysoce hodnocena jak hlediska
zájmu studentů o obor, tak i z hlediska kvalitních výstupů. Hrdým sponzorem a mentorem
celého příspěvku byla firma JAN SVOBODA s.r.o.

Přednášky prvního dne
uzavřel Aleš Ausperger
příspěvkem, ve kterém seznámil účastníky
s výsledky experimentu aplikace vstřikování
na technickou viskózní křivku v kombinaci
s odvzdušněním. Díky
sponzorům experimentu a to firmě Libeos,
JSW Machines a JAN
SVOBODA mohly být
prověřeny různé způsoby odvzdušnění a to
od standardního řešení,
přes IGS lamelové vložky, Ecovent až po SGDE
ventily. Prověřeny byly také možnosti kompresního vstřikování a ne úplně standardní metody
odlehčení zavírací síly v dělící rovině. Vysoké
hodnocení příspěvku a mnoho dotazů bylo jasným znamením, že se tento příspěvek perfektně trefil do potíží, které vstřikovny plastů řeší.
Zároveň byl představen nový akreditovaný kurz
pro seřizovače, vedoucí konstrukce a nástrojáren, který je zakončen zkouškou dle národní
vzdělávací soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento kurz zastřešuje právě
firma Libeos osobou pana Auspergera.

Poslední přednáška byla odprezentována Janem
Svobodou z firmy MachineLOG IT, která se zabývá vertikální integrací komunikace ve výrobním řetězci výroby plastových dílů. Způsob řízení komunikace, zvýšená efektivita a navýšení
konkurenceschopnosti - to jsou věci, které právem posluchače zaujaly. Pozitivně diskutovanou
částí prezentace pak byl bonmot, že si v dnešní
době nekonkurují jednotlivé firmy, ale naopak
celé dodavatelské řetězce, které díky důslednému sdílením podstatných informací výrazným způsobem navyšují konkurenceschopnost
v dnešním globálním světě. Díky tomu, že systémem MachineLOG IT jsou podporovány různé
dodavatelské a subdodavatelské firmy, získávají
uživatelé konkurenční výhodu toho, že se stačí
Druhý den začal pan Miroslav Kollár ze sloven- naučit pouze jeden systém, a tento pak použít
ské pobočky Simulplastu hloubkovou analýzou pro mnoho dodavatelů.
dílu a formy ještě před začátkem výroby. Bylo Celkově posluchači ocenili konferenci vysokými
konstatováno, že hloubková analýza sice vezme známkami kvality a většina se těší na další ročnějaký čas před začátkem výroby, ale na kon- ník. Díky společnému večeru pak byly navázány
krétních případech pan Kollár ukázal, že pokud spolupráce mezi firmami a výměna zkušeností
se čas neinvestuje v začátku projektu na virtu- byla při nezávazné večerní konverzaci příjemální kontrolu, pak se ztratí násobně více času ným zpestřením technicky nabitého dne.
a peněz na opravy a úpravy. Následovala před- Celkově lze poděkovat účastníkům za vynikající
náška měření výstřiku termokamerou a prak- atmosféru s akcentací profesionálního přístupu,
tické poznatky, včetně interpretace výsledků, špičkové přípravě přednášejících a organizátokterou přednesl pan Zeman. David Matoušek rům za nachystání pestrého portfolia přednášek
z firmy Optik Instrument pak navázal možnost- a hotelu Maximus Resort za příjemné prostředí.
mi rychlé a jednoduché kontroly materiálu, typu, šarže
a kvality pomocí
infračervené mikroskopie. V příspěvku
zazněla jak nutná
teorie, tak praktické ukázky. V přísálí
pak posluchači využili možnost kontroly nejen typu

EXPERIENCE
OUR INNOVATION
EXCELLENCE AND KNOW-HOW
IN PERFORMANCE PLASTICS
TECH news

a jakosti granulátu, ale také již hotového výstřiku na vystaveném mikroskopu. Po pauze
pokračoval Miroslav Fromel z firmy VÚHŽ Dobrá, možnostmi povlakování forem, s rozlišením
typů, jejich aplikací a možnostmi oprav povlakovaných nástrojů. Následovala velmi zajímavý
příspěvek firmy Lascam, která byla zastoupena
Karolem Flimelem o bezkontaktním opracování
plastů, laserovém čištění forem, včetně velmi
názorné ukázky proč laserové čištění funguje
a kdy prostě fungovat nemůže. Součástí prezentace pak byla u ukázka ořezu studených dílů
a bezkontaktní vrtání otvorů do plastových dílů.

PA6, PA6.6, PA6.10,
PA6.12, PPA and other
High Temperature PA

TPEs

POM

Special and long ﬁber
reinforced PA

PPS

PBT and PET

Post-industrial
recycled PA6
and PA6.6

PA6.6 and other High
Temperature PA

PA and PBT flame
retardants
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Nová kniha ing. Lubomíra Zemana

O autorovi:

VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
– TEORIE A PRAXE
n

Po absolvování oboru Strojírenská technologie na FS ČVUT
v Praze se autor věnoval v tehdejším Státním výzkumném ústavu
materiálů (SVÚM) aplikovanému i základnímu výzkumu v oboru
vstřikování plastů. Od roku 1993 pracuje na pozici technického
ředitele v soukromých firmách Plast Form Service, s.r.o. a Plast
Form Service I.M., s.r.o, které spoluvlastní. První firma se zabývá
technicko-poradenskou činnost a druhá je zakázkovou vstřikovou technických výstřiků, zejména pro automobilový a zbrojním
průmysl.

křest proběhl v rámci konference
Formy-Plasty Brno 16.května

Technologie vstřikování termoplastů je jednou
z nejrozšířenějších technologií zpracování plastů se zásadním významem například při výrobě
automobilů všech kategorií, v elektrotechnice,
elektronice, při výrobě spotřebního a sportovního
zboží, v průmyslu obalů, atd.
Obecně lze říci, že každý výstřik je svým způsobem originál a před svojí ekonomickou výrobou
s definovanou kvalitou by měl projít etapou vývoje dílu – Product Development – s návaznou etapou studie proveditelnosti – Feasibility Study – FS.
Studie proveditelnosti by v zásadě měla být co
nejkomplexnější a koherentní – tj. co nejblíže
k danému výstřiku. Tak jak se od sebe liší jednotlivé výstřiky, tak se liší i struktura témat řešených ve
studiích proveditelnosti pro jednotlivé díly.
Na obecné a široké úrovni je možno rozsah vývoje
výstřiku a studie proveditelnosti vymezit do několika hlavních směrů, přičemž je dobré si uvědomit,
že se v mnoha případech tyto směry vzájemně
prolínají.
Jednotlivé kapitoly knihy proto mapují výrobu
výstřiků z termoplastů a zabývají se zejména
těmito tématy:
n požadavky kladenými na výstřik, návrhem
materiálu výstřiku, designem a konstrukcí
výstřiků podle zásad technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů při zachování
jejich jakostních a funkčních vlastností
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Ing. Lubomír Zeman (ročník 1951)

Kromě uvedené pracovní činnosti se věnuje v oboru vstřikování
termoplastů publikační činnosti, pracuje jako konzultant, vypracovává znalecké posudky, případně i jako ad hoc soudní znalec, přednáší na odborných konferencích, seminářích, kurzech
se zaměřením na zpracování plastů, přednáší na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze, je členem přípravných výborů odborných konferencí, seminářů a kurzů, pracuje i jako konzultant
a.s. Auto Škoda a konzultant diplomových prací, atd.
n
n
n
n
n
n
n

návrhem zaformování výstřiků, matematickými simulacemi,
konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem
technologickými parametry vstřikování, s využitím technologických
parametrů použitých při simulacích, oživováním forem
vstřikováním kompozitních materiálů
technologiemi Rapid Prototypingu
hodnocením jakosti a zkoušením výstřiků
provozem, údržbou
a opravami forem
vadami výstřiků a způsoby jejich odstraňování, problematikou
měření barvy a lesku výstřiků, emisním a pachovým chováním
výstřiků, měřením teploty termokamerami

Kniha svým malým příspěvkem, může napomoci tím, že se na svých stránkách snaží komplexně popsat celý proces výroby výstřiků z termoplastů a to jak v teoretické, tak zejména v praktické rovině,
k rozšíření obecného poznání o výrobě předmětů, které jsou námi běžně používány. Kniha navazuje
na technologicky zaměřenou publikaci téhož autora z roku 2009.
Publikace je určena studentům středních i vysokých škol, technologům, seřizovačům, konstruktérům vstřikovacích forem, manažerům z oblasti vstřikování termoplastů a i všem, kteří se
o tuto technologii zajímají.
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ENGINE-PROOF POLYAMIDES
THAT REALLY TAKE THE HEAT
Radilon HHR, Radilon XTreme
and Radilon Aestus T.

RADILON® enhanced heat-resistant specialities, from the more traditional HHR
nylon 6.6 engineering polymers, featuring excellent high heat-ageing resistance at
air temperatures of up to 210°C, to the new RADILON® XTreme line developed for
hot-air applications at continuous service temperatures of up to 230°C.
And, last but not least, the new Radilon® Aestus T polyphthalamide (PPA) family
and other speciality PAs, the latest results of our company’s ongoing
multi-generation product plan for the development of high performance materials.

TECH news

-4-

25. 6. 2018

KW2M
Jeden výrobek pro dohled nad
vyrobenou i spotřebovanou energií
Zjistěte více na:
www.panasonic-electric-works.cz

ABUKO, s.r.o.
Hot runner Systems,
Michelská 12/18
140 00, Praha 4
www.abuko.cz, www.sinohotrunner.cz

SINO – DURA-PLS : POKROČILÁ TECHNOLOGIE OTEVŘENÝCH
TRYSEK PRO VSTŘIKOVÁNÍ NÁROČNÝCH MATERIÁLŮ
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Minimální teplotní ztráty na výstupu
Průměr trysek již od 18,0 mm
Vysoce odolná torpéda z kompozitů
Karbidů a Wolframu
2-zónové provedení
výměnná topení
výměnná teplotní čidla
výměnná torpéda i ústí
temperovatelné vtokové vložky
aplikace pro změnu barvy
nerezové provedení
sklad náhradních dílů v ČR
krátké dodací termíny
konkurence schopné ceny
kompletní pokrytí všech segmentů trhu
Kontakt :

Ing. Stanislav Burda
Tel.: +420 724 358 612
e-mail:standa@abuko.cz,

Web: www.sinohotrunner.cz

Soutěž firemních inovací zahájena. Koho čeká publicita?

Zvýšení prestiže a kreditu. To je hlavní benefit, který díky publicitě čeká na úspěšné soutěžící v projektu Inovační
firma 2018 Zlínského kraje. Firmy, které během loňského roku významným způsobem inovovaly produkt, služby
či proces a získaly tak náskok před konkurencí, se už nyní mohou do soutěže přihlásit. Termín uzávěrky přihlášek
je 28. září, na 14. listopadu je pak plánováno slavnostní vyhlášení.
Soutěž je vyhlašována Zlínským krajem a pořádáním je tradičně pověřeno Technologické
inovační centrum Zlín. Cílem soutěže je ocenit
a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty
v oblasti inovací. Hledají se úspěšné, progresivní firmy z regionu, které díky inovacím

získávají velkou konkurenční výhodu a daří se
prosazovat i na zákaznicky náročných trzích.
Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému
vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci. Soutěž Inovační firma Zlínského kraje
roku 2018 hodnotí firmy a jejich realizované

inovační aktivity za předchozí dva kalendářní
roky, nikoliv teprve plánované či v počátečních
fázích realizace. Podmínkou je, aby inovace
byla uvedena na trh od začátku roku 2016 do
konce roku 2017. Účast v soutěži je bezplatná,
nepodléhá žádnému registračnímu poplatku.

MAPRO
MÁ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
AUTOMATIZACI VÝROBY

www.mapro.cz

TECH news
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Začal další ročník projektu
Inovační firma 2018 Zlínského kraje
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Soutěž firemních inovací zahájena. Koho čeká publicita?

O soutěži:
Pilotní ročník soutěže se konal
v roce 2009. Po vyhodnocení zkušeností bylo rozhodnuto o dvouletém cyklu pořádání. Další ročníky tak byly v roce 2010, 2012, 2014
a 2016. V prvním ročníku zvítězila
firma 5M z Kunovic, která vyrábí
lepidla, kompozitní a sendvičové
materiály. V roce 2010 si prvenství připsala společnost KOMA
MODULAR z Vizovic. Porotu zaujala zejména inovacemi v oblasti
nízkoenergetických modulárních
staveb, které jsou vhodné pro
rychlou a ekonomickou výstavbu. V roce 2012 dominovala Česká zbrojovka, která patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům
v regionu. V letech 2014 a 2016
se pak vítězem stala otrokovická
strojírenská firma Avex Steel Products zabývající se vývojem a výrobou speciálních skladovacích
palet a systémů.

Začal další ročník projektu
Inovační firma 2018 Zlínského kraje

Přihláška do soutěže zahrnuje dva kroky.
„Prvním je registrace prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře na nových stránkách
soutěže www.inovacnifirma.cz. Druhým krokem je pak kompletní vyplnění přihlášky, která je k dispozici ke stažení na oficiálním webu
soutěže, a její doručení organizátorovi v řádném termínu,“ popisuje projektová manažerka
Technologického inovačního centra Zlín Lenka
Kostelníková.
Podané přihlášky posoudí tým odborníků, složený z osobností podnikatelské sféry, z oblasti vědy a výzkumu i akademických pracovníků.
Budou sledovat především přidanou hodnotu

inovací a přínos pro zvýšení konkurenceschopnosti. Udělení ocenění je tedy uznáním
za kvalitní práci v oblasti inovačních aktivit.
„Zvyšuje prestiž a kredit firmy, napomáhá
k dobrému vnímání u zákazníků. Vítězné firmy
mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům a budou prezentovány v rámci
aktivit vyhlašovatele a partnerů soutěže. Dalším benefitem získání ocenění je bezplatná
publicita a zveřejnění PR článků v respektovaných médiích, která jsou partnery soutěže,“
doplňuje jednatelka Technologického inovačního centra Zlín Daniela Sobieská.

Více na adrese
www.inovacnifirma.cz.

1.– 5. 10. 2018
brno

60.
Mezinárodní
strojírenský
veletrh

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu.
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF.
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu.

TECH news

-9-6-

1. 12. 2015
25. 6. 2018

&

&

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2018 (18.-19.4.)
a plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2018 (1.-5.10.)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2018 (květen)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (22. - 25.5.)
a Plastpol Kielce (22. - 25.5.)
Kolín, říjen 2017

Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé,

opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít
newsletter TECHnews.
Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl -

zde náhled Světa plastů číslo 16, speciál MSV Brno 2017

č.1/2018 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra
vyjde 16. dubna (uzávěrka 23.3.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských

veletrzích a konferenci, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2018 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 17. září (uzávěrka 20.8.) jako speciál a mediální

partner veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci
ČR. Na Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a
rovněž ze samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a
pozvání na váš stánek.
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních
zákazníků.
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským
klastrem (www.plastr.cz).
Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu:
mach@machagency.cz
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.
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Ceník inzerce 2018
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/1 celá strana
190 x 270

1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

*)

*)

minimální možný rozměr

1/4 strany
92 x 132

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
n
n

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
distribuce on-line v pdf formátu

n
n

periodicita – 1 x za tři týdny
distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

2 sloupce
128 x 30
podval

3 sloupce
193 x 30
podval

3 sloupce
193 x 40
podval

1 sloupec
58 x 60
square

2 sloupce
120 x 60
square

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu
1
2
4

TECH news

1/ Full Banner
7000,-/měsíc

468x60 px

3/ Square button
5000,-/měsíc

125x125 px

2/ Square
6000,-/měsíc

250x250 px

4/ Skyscraper
7000,-/měsíc

120x600 px

3
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