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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019 (7. – 11. říjen) 
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2019 (15. – 16. květen)

&

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2019:
14. 1.–4. 2.–25. 2.–18. 3.–8. 4.–29. 4. speciál konf. FORMY-PLASTY Brno – 
20. 5.–10. 6.–9. 9.–30. 9. speciál veletrh MSV Brno – 21. 10.–11. 11.–2. 12. 
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám  
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

Přeji Vám úspěšný rok 2019 – MACH Petr, vydavatel

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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http://www.svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2017.pdf
http://www.svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
http://svetplastu.eu/
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BASF spouští výrobu produktů  
z chemicky recyklovaných plastů

Projekt BASF ChemCycling dokázal, že che-
mická recyklace nabízí doposud netušené 
možnosti opakovaného využití plastů.
„Jde o zásadní obrat v oblasti cirkulární eko-
nomiky a ekologie. Třídění samo o sobě totiž 
může být k ničemu. Jen pro ilustraci: ačkoli 
podle agentury UBA v České republice pravi-
delně třídí odpad 73 % obyvatel, což je druhá 
nejvyšší hodnota v EU, údaje Eurostatu svědčí 
o tom, že z celkové produkce komunálního od-
padu se zde recykluje jen 33,6 %. Výsledkem 
tohoto nepoměru je ničení životního prostře-
dí i plýtvání plasty jako druhotnou surovinou. 
Něco takového si dlouhodobě nemůžeme do-
volit. Zde může sehrát klíčovou roli chemie 
a BASF nabízí řešení,“ vysvětluje Filip Dvořák, 
jednatel BASF spol. s r.o.

Kde je zakopán pes
Nepoměr mezi vytříděným a recyklovaným 
odpadem je dán řadou faktorů. Jeden z nich 
představuje složení odpadu: v současné době 
se nerecyklují například smíšené nebo nevy-
čištěné plasty. Tento odpad se pak v závislos-
ti na daném regionu obvykle skládkuje nebo 
spaluje.
S chemickou recyklací se ale objevuje další al-
ternativa: pomocí termochemických procesů  

lze tyto plasty použít k výrobě syntetického 
plynu či olejů. Jako druhotná surovina tak 
mohou tyto doposud nerecyklované plasty  
posloužit ve výrobě nových plastů.

Od odpadu k sýrovým obalům a kompo-
nentám chladničky
BASF již touto metodou, na níž spolupracova-
la se svými zákazníky z různých průmyslových 
odvětví a partnery v rámci celého hodnotové-
ho řetězce, vyrobila první zkušební produkty. 
Ukazuje se tak, že jde o zcela funkční postup 
s nespočtem možných aplikací.
„Odpad se stává surovinou, což znamená 
ohromný pokrok a přínos životnímu prostředí, 
společnosti i ekonomice: řeší se tím elegant-
ně jednak problém odpadového hospodářství, 
jednak stále palčivější otázka nahrazování fo-
silních zdrojů jako primární suroviny nejen che-
mického průmyslu,“ říká Martin Brudermüller, 
předseda představenstva a hlavní technický 
ředitel BASF SE.

Pilotní projekt se zaměřil na obaly na moza-
relly, komponenty ledniček a izolační pane-
ly. Získané produkty splňují standardy kva-
lity a hygieny, které jsou specificky u balení  

potravin obzvlášť vysoké, díky tomu, že výstu-
py chemické recyklace mají totožné vlastnosti 
jako produkty získané z fosilních zdrojů.

Stefan Gräter, vedoucí projektu ChemCycling, 
v tom vidí velký potenciál: „Tento nový způsob 
recyklace nabízí příležitosti k inovativním ob-
chodním modelům pro nás i naše zákazníky, 
kteří kladou velký důraz na ekologii a zároveň 
nejsou ochotní k žádným ústupkům a kompro-
misům v otázce kvality.“
BASF nyní bude dále pracovat na zlepšení ko-
merční dostupnosti prvních produktů projektu 
ChemCycling a uvedení projektu na trh.
Projekt ChemCycling přitom tvoří součást 
komplexní strategie BASF, v níž mají cirkulární 
ekonomika a nakládání s plasty velmi podstat-
nou úlohu. BASF usiluje o lepší využití plas-
tů jako člen Světové rady pro plasty, dále se 
mimo jiné zapojila do dvou programů Nadace 
Ellen MacArthurové a přihlásila se k meziná-
rodní ekologické iniciativě Operation Clean 
Sweep®.

Další informace o projektu ChemCycling 
naleznete na webových stránkách BASF 
a v tematickém videu na youtube.

n Nová metoda recyklace znamená zásadní posun v oblasti  
 cirkulární ekonomiky
n BASF podporuje recyklaci plastového odpadu
n Pilotní produkty se realizují a certifikují ve spolupráci  
 s obchodními partnery BASF

Plast se přemění v surovinu2

Odpadové společnosti dodávají plastový  
odpad recyklačním společnostem1

Tuto surovinu lze použít 
při výrobě všech druhů 
chemikálií a produktů, 
zvláště těch plastových

3

Spotřebitelé využívají takto získané 
chemikálie a produkty ke své vlastní výrobě4

Koncoví spotřebitelé takto 
získané produkty používají 5

Odpadové společnosti 
sbírají a třídí odpad 6

KSR Industrial, s.r.o.
Těšínská 2929/79A

www.ksrint.com

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/management-and-instruments/circular-economy/chemcycling.html
https://www.youtube.com/watch?v=FFXNcXfudmk
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/management-and-instruments/circular-economy/chemcycling.html
http://www.ksrint.com
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Společnost Solvay Performance Polyamides 
oznámila, že přední výrobce čisticí technologie 
Kärcher používá Technyl® 4earth® jako vysoce 
kvalitní ekologické řešení. Prvotřídní recyklovaný 
polyamid se od nynějška stal preferovaným ma-
teriálem pro výrobu tryskových nástavců k vyso-
kotlakým čističům Kärcher.
Kärcher je pevně odhodlán zvýšit u svých dob-
ře známých produktů používání recyklovaných 
materiálů. „Udržitelnost a ochrana životního pro-
středí jsou hluboce zakořeněny v naší podnikové 
filozofii a jednání,“ uvedl Daniel Carmine Manoc-
chio, manažer materiálové technologie z hlav-
ního oddělení výzkumu a vývoje firmy Kärcher. 
Společnost patří mezi první velké mezinárodní 
výrobce OEM, kteří otestovali a přijali technologii 
Technyl® 4earth® společnosti Solvay. „Od chvíle, 
kdy jsme začali používat Technyl® 4earth® jako 
součást našich ekologicky šetrných řešení, jsme již 
vyrobili více než milion vysokotlakých tryskových 
nástavců z tohoto pozoruhodného recyklovaného 
polyamidu.“
Tryskové násady musí splňovat různé nároč-
né požadavky, včetně odolnosti vůči vysokému 
tlaku, hydrolytické stability, velké pevnosti vůči 
nárazu, možnosti tisku a kompatibility s čisticími 
prostředky.
„Po důkladném testování jsme vybrali směs Tech-
nyl® 4earth®, která je zpevněna 30 % skelných 
vláken. Chová se úplně stejně jako srovnatelný vir-
gin PA6.6, co se týče fyzických vlastností a zpraco-
vatelnosti při použití, ale bez vlivu na jedinečnou 
kvalitu a bezpečnost našeho zařízení,“ dodal Ma-
nocchio. „Již se nám podařilo kompletně převést 
jeden výrobní závod z virgin Technyl® na Tech-
nyl® 4earth® a nyní posuzujeme jeho další použití 
v celém našem rozsáhlém portfoliu.“
Technyl® 4earth® je sortiment technických plastů 
PA6.6, které se zrodily v rámci projektu Move4e-
arth® podporovaného Evropskou komisí (pro-
gram LIFE+). Patentovaný proces přemění stabil-
ní zdroje technických látek, z kterých je vyroben 
např. airbag ve vozidlech, na polyamid prvotřídní 
kvality. Technyl® 4earth® nabízí vlastnosti srovna-
telné s podobným materiálem virgin PA6.6 a do-
káže znatelně snížit dopady na životní prostředí, 
jako jsou uhlíkové emise, spotřeba vody a použí-
vání neobnovitelných zdrojů.
„Jsme hrdí na to, že celosvětově známá výrobní 
značka Kärcher uznává hodnotu materiálu Tech-
nyl® 4earth®,“ uvedl Richard Bourdon, ředitel 
projektu Move4earth® společnosti Solvay. „Trys-
kový nástavec je dokonalým příkladem nároč-
ného použití, na které se zaměřujeme. Neustále 
objevujeme další příležitosti a navazujeme nová 
partnerství se zákazníky, kteří chtějí podporovat 
udržitelný design a zvyšovat obsah recyklovaného 
materiálu ve svých produktech.“
Technyl® 4earth® je komerčně dostupný v růz-
ných třídách s obsahem skelných vláken až 50 %. 
Patentovaná recyklační technologie společnosti 
Solvay zajišťuje stálou kvalitu materiálu a bez-
pečnost dodávek, které uspokojí rychle rostou-
cí poptávku po udržitelnějším vysokovýkonném 
použití na celé škále trhů, od autodílů až po elek-
trospotřebiče a spotřební i průmyslové zboží.

® Technyl, 4earth a Move4earth jsou registrované  
 obchodní značky společnosti Solvay

 SLEDUJTE NÁS NA TWITTERU @TECHNYL

Kärcher je přední poskytovatel čisticí technologie po celém světě. Kärcher nabízí široký sortiment 
inovativních řešení, mezi která patří vysokotlaké a ultra vysokotlaké čističe, vysavače a parní čističe, 
zametací stroje a sušiče podlah, myčky aut, čisticí prostředky, zařízení pro výrobu suchého ledu, 
čističky pitné a odpadní vody, automaty na vodu, telematický systém správy vozového parku, čer-
padla a zavlažovací systémy pro domácnost a zahradu. Tento rodinný podnik má více než 12 300 
zaměstnanců v 68 zemích a více než 110 společností. V roce 2017 dosáhl Alfred Kärcher SE & Co. 
KG obratu 2,5 mld. EUR, největšího v historii společnosti. Od svého založení v roce 1935 si nechal 
Kärcher zaregistrovat více než 1 740 patentů a průmyslových vzorů.
Více na www.kaercher.com.

Solvay je společnost, která se zaměřuje na vyspělé materiály a speciální chemikálie. Jejím cílem 
je rozvoj chemického průmyslu s ohledem na klíčové výzvy současné společnosti. Solvay provádí 
inovace a spolupracuje se zákazníky po celém světě na různých koncových trzích. Její výrobky se 
používají v letectví, automobilovém průmyslu, chytrých zařízeních a zdravotnickém vybavení, při 
těžbě nerostů, ropy a zemního plynu a ke zlepšení efektivity 
a udržitelnosti. Její lehké materiály podporují čistější přepravu, 
její sloučeniny optimalizují využití zdrojů a její provozní chemi-
kálie zlepšují kvalitu ovzduší a vody. Solvay sídlí v Bruselu a má 
přibližně 26 800 zaměstnanců v 61 zemích. V roce 2017 dosáhly 
čisté tržby 10,1 mld. EUR, přičemž 90 % bylo z aktivit, kde se 
Solvay řadí mezi 3 světové lídry s marží ze zisku před zdaněním, 
úroky a odpisy ve výši 22 %. Solvay SA (SOLB.BE) se obchoduje 
na burzách Euronext v Bruselu a Paříži (Bloomberg: SOLB.BB – 
Reuters: SOLB.BR) a ve Spojených státech se její akcie (SOLVY) 
obchodují v rámci programu level-1 ADR. Finanční výsledky za-
hrnují oznámený odprodej Polyamides.

Více informací o Technyl® 4earth® a značce Technyl® 
na www.technyl.com. Sledujte nás na Twitteru / 
Facebooku / YouTube / Instagramu.

Firma Kärcher vsadila v rámci své strategie 
udržitelnosti na recyklovaný polyamid  
Technyl® 4earth®

www.frimo.com

Na plno a s vášní děláme to, co 
dobře umíme, a proto vyvíjíme 
high-tech řešení a přetavujeme 
je do jedinečného spektra 
průmyslových technologií. Jsme 
pevně přesvědčeni, že technika 
budoucnosti vyžaduje vysoce 
kvalifi kované a aktivní zaměst-
nance. Proto jsme již více než 50 
let pro Vás v pohybu.
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HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

Kärcher si zvolil Technyl® 4earth® A4E 218V30 s 30 % skelného vlákna, vysoce kvalitní recyklova-
nou směs PA6.6 od Solvay Performance Polyamides pro výrobu nástavců k vysokotlakým čističům. 
Fotografie poskytla firma Kärcher.

Ekologická stopa materiálu 
Technyl® 4earth® od výroby 
až po spotřebu je v porovnání 
s materiálem Technyl® PA6.6 
výrazně nižší
Diagram: Solvay Performance 
Polyamides

https://twitter.com/technyl
http://www.kaercher.com
http://www.technyl.com
https://twitter.com/technyl
https://www.facebook.com/TechnylForce/
https://www.youtube.com/channel/UChIM-znfxbSub0mJviaFybg
https://www.instagram.com/technylforce/
http://www.frimo.com
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VLASTNOSTI A METODY ZKOUŠENÍ PLASTŮ 
V TERMÍNU 28.–29. 1. 2019
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti 
o vlastnostech a zkoušení plastů (nákup materiálu, technologie, 
konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj)
Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární 
struktura ve vztahu k tokovým vlastnostem taveniny a užitným 
vlastnostem výrobku.
Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
Reologické vlastnosti plastů, využití reologických metod v oblasti 
vstupní a výstupní kontroly plastů, resp. plastových výrobků.
Využití polarizační mikroskopie k hodnocení kvality plastových 
dílů na základě studia morfologické struktury plastu.
Využití termických analýz - metody DSC k hodnocení struktury 
a vlastností plastů.
Hodnocení fyzikálních vlastností plastů - hustoty, smrštění dílů.
Hodnocení mechanických vlastností plastů za standardních 
teplot i za bodu mrazu.
Metody hodnocení tvarové stálosti plastů za vysokých teplot, 
stanovení přechodových teplot plastů a jejich význam v praxi.
Hodnocení hořlavosti plastů.
KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ 
V TERMÍNU 4.–8. 2. 2019
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se 
základními znalostmi, technology, projektové pracovníky a man-
agery, kteří chtějí získat přehled o práci seřizovače
Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, 
nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balan-
cování vtoků.
Příprava materiálu (sušení, barvení).
Rozjetí, nastavení technologie výroby.
Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
Nastavení technologie výroby, variace technologických paramet-
rů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, 
vliv parametrů na smrštění
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNOLOGY 
V TERMÍNU 20.–22. 2. 2019
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou 

pochopení problematiky vstřikování plastů (manažerské pozice, 
kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako školení pro 
nové zaměstnance).
Rozdělení a vlastnosti plastů.
Údaje na materiálovém listu.
Možnosti recyklace.
Technologie vstřikování, důležité parametry.
Speciální technologie vstřikování.
Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
Vstřikovací stroj, typy.
Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležitější konstrukční 
zásady.
Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové 
simulace.
Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.
ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY 
V TERMÍNU 26. 2. 2019
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na zpra-
cování plastů i pro všechny pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou 
formou seznámit s pojmy užívanými v plastikářské výrobě.
n Vlastnosti plastů
n Vstupní kontrola
n Konstrukce dílů
n Výroba
n Příprava materiálu před výrobou
n Proces vstřikování
n Vstřikovací stroj
n Vstřikovací forma
n Krátký přehled technologií zpracování plastů
n Výstupní kontrola
n Základní vady plastových dílů
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PLASTIKÁŘSKÉHO PODNIKU 
V TERMÍNU 28. 2. 2019
Školení je zvláště určeno pro zaměstnance vedení podniku.
Důležitost obsahového vymezení a cíle práce jednotlivých 
pracovních pozic
Manažerské účetnictví a controlling
Obsah a struktura manažerského účetnictví
Vymezení pojmu controlling
Kalkulace plných a variabilních nákladů

Praktické využití informací manažerského účetnictví a controllingu 
v plastikářském podniku
1. Controlling v systému řízení firmy
2. Controllingový systém společnosti – proces vzniku výrobku
3. Controllingový systém společnosti a sériová výroba
Předpoklady provedení kvalitní kalkulace
Logistika
Systém řízení obslužných činností
Personalistika
Jakost
Systém plánování
Systém hodnocení
Balanced Scorecard
Dále bychom Vám nabídli školení, která jsou 
využívána plastikářskými firmami
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
V TERMÍNU 30.–31. 1. 2019
Školení je určeno pro pracovníky nevýrobního sektoru – obchodu, 
ekonomiky, vedení společnosti apod.
n Normalizace
n Druhy čar
n Zobrazování
n Pohledy
n Řezy, průřezy
n Zjednodušování a přerušování obrazů
n Měřítko
n Kótování
n Úprava výkresového listu
n Tolerance - předpis přesnosti, tvaru, rozměru a polohy, 
 drsnost povrchu
n Výkres sestavy, svařence, celku
n Praktická část

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html
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Na měsíc leden a únor jsme připravili tato školení:

Průvodce Nařízením GDPR
pro každého

Lucie Staňková

Mladá fronta

Tato kniha představuje přehledný manuál k za-
vedení všeho, co musí být provedeno pro soulad 
s Nařízením GDPR. Jelikož každá fi rma pracuje 
s osobními údaji svých zákazníků, zaměstnan-
ců nebo obchodních partnerů, musí také každá 
fi rma učinit potřebné kroky pro ochranu jejich 
osobních údajů podle pokynů Evropské unie 
i upřesnění členských států.

Kniha obsahuje základní informace pro pocho-
pení Nařízení GDPR, ale především podrobné 
a konkrétní údaje k jednotlivým činnostem zpra-
cování osobních údajů.

Naleznete zde například:

informace o nezbytných dokumentech 
pro fi rmy, které pracují s osobními údaji

přehled práv fyzických osob, o kterých
jsou osobní údaje zpracovávané

jak postupovat při kontrole

jak plnit informační povinnost

jak získat platný souhlas

jaké smlouvy je potřeba podepsat

co je to oprávněný zájem a kdy je možné
ho použít pro zpracování osobních údajů

jaká jsou možná technická a organizační 
opatření

kdo je pověřenec a jakou roli plní

co je posouzení vlivu a proč musí
být vytvářeno

jak postupovat při porušení zabezpečení 
osobních údajů

Velkým přínosem jsou kapitoly 
zaměřené na konkrétní problematiky:

Průvodce Nařízením GDPR
pro každého

DATABOX s.r.o.
Hrazená 906/10
460 07 Liberec
www.databox.cz

www.zivegdpr.cz
www.zivefi rmy.cz

informační
technologie

e-shopy
a weby

kamerové
systémy

přímý
marketing

účetnictví personalistika

fotografi e hotelnictví
a restaurace

reality

zdravotnictví školství obce

Kompletní balík dokumentů
pro zavedení GDPR
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– vyšla nová kniha –
GDPR snadno a přehledně
Tato kniha představuje přehledný manuál k zavedení všeho, co musí být 
provedeno pro soulad s Nařízením GDPR. Jelikož každá firma pracuje 
s osobními údaji svých zákazníků, zaměstnanců nebo obchodních partne-
rů, musí také každá firma učinit potřebné kroky pro ochranu jejich osob-
ních údajů podle pokynů Evropské unie i upřesnění členských států.
Kniha obsahuje základní informace pro pochopení Nařízení GDPR, ale 
především podrobné a konkrétní údaje k jednotlivým činnostem zpraco-
vání osobních údajů.
Naleznete zde například:
n informace o nezbytných dokumentech  
 pro firmy, které pracují s osobními údaji,
n přehled práv fyzických osob, o kterých  
 jsou osobní údaje zpracovávané,
n jak postupovat při kontrole,
n jak plnit informační povinnost,
n jak získat platný souhlas,
n jaké smlouvy je potřeba podepsat,
n co je to oprávněný zájem a kdy je možné  
 ho použít pro zpracování osobních údajů,
n jaká jsou možná technická a organizační  
 opatření,
n kdo je pověřenec a jakou roli plní,
n co je posouzení vlivu a proč musí  
 být vytvářeno,
n jak postupovat při porušení zabezpečení  
 osobních údajů.

Velkým přínosem jsou kapitoly zaměřené na konkrétní problematiky:
n informační technologie,
n e-shopy a weby,
n kamerové systémy,
n přímý marketing,
n účetnictví,
n personalistika,
n fotografie,
n hotelnictví a restaurace,
n reality,
n zdravotnictví,
n školství,
n obce.

Informace o autorovi
Ing. Lucie Staňková, Ph.D. vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. Obor jejího studia byl Ekonomika a management. Již v rámci studia se věnovala 
problematice otevřených dat, které souvisí i se zpracováním osobních údajů. Proto se po absolvování doktorského studia rozhodla, že svou kariéru za-
čne budovat v oblasti ochrany osobních údajů. Nastal tedy čas pro další učení se a studium nového Nařízení GDPR a s tím souvisejících oblastí. Nejprve 
vytvořila produkt, který pomáhá firmám všech velikostí a oborů činností se zaváděním potřebných opatření v souvislosti s Nařízením GDPR. V závislosti 
na množících se dotazech nejen na internetu se rozhodla, že vytvoří přehlednou a snadno použitelnou publikaci, která bude obsahovat vše podstatné 
ohledně daného nařízení. A povedlo se, tuto knihu právě držíte v rukou a můžete se pustit do jejího čtení.

http://svetplastu.eu/
http://libeos.cz/
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019 (7. - 11. říjen)

Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2019 (15. - 16. květen)

s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (21. - 24. květen) 
a Plastpol Kielce ( 28. - 31. květen)

Kolín, říjen 2018
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-plastikářský zpravodaj TECHnews, který vychází každé tři týdny.

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl 

 č.1/2019 – FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra 
vyjde 13. května (uzávěrka 18.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferenci, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2019 – MSV Brno vyjde 23. září (uzávěrka 2.9.) 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 Zlín (www.plastr.cz) a Slovenským plastikárskym klasterom (www.spklaster.sk)

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: 

Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.

zde náhled Světa plastů číslo 18, speciál MSV Brno 2018

mach@machagency.cz

&

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.yumpu.com_cs_document_fullscreen_62079242_svet-2Dplastu-2Dno-2D18-2D2018-2Dmsv-2Dbrno&d=DwMFBA&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=lwYCKE1vxn7q7r3YmRbiY0PNPSRkMJ57BGBr7tRfu5Y&m=zTjw8evUM9AwUKe4h6rJWhxqhodDSxc3KGrcZn53Syo&s=eHFQ7e8izKJMnwRjaniX-r2jEy8Sm0Mm1YrRmKs1HRs&e=
mailto:mach%40machagency.cz?subject=
http://www.svetplastu.eu/
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Ceník inzerce 2019
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)

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

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu

1/1 celá strana 
190 x 270

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

barevné provedení
39 000,–

černobílé provedení 
31 000,–

3 500,– 5 000,– 5 500,– 2 200,– 4 400,–

1/2 strany 
190 x 132

barevné provedení
24 000,–

černobílé provedení 
20 000,–

1/4 strany *) 
92 x 132

barevné provedení
17 000,–

černobílé provedení 
14 000,–

*)
 m
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n součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
n distribuce on-line v pdf formátu

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

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

1/ Full Banner 468x60 px 
 7000,– /měsíc

2/ Square 250x250 px 
 6000,– /měsíc

3/ Square button 125x125 px 
 5000,– /měsíc

4/ Skyscraper 120x600 px 
 7000,– /měsíc

1

2

34
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