Ceník inzerce 2021
&

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

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

1/4 strany
92 x 132

*)

minimální možný rozměr

&

Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2021 (13. - 17.9.)
a plastikářské konference PLASTKO Zlín 2021 (duben)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2021 (květen)

*)

s distribucí také na veletrhu Chemplast-MSV Nitra 2021 (25. - 28.5.)
Kolín, listopad 2020
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.

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

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

ZDE náhled Světa plastů číslo 22, listopad 2020

č.1/2021 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra
vyjde 17. května (uzávěrka 16.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských

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

barevné provedení

n

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů

n

periodicita – 1 x za tři týdny

n

distribuce on-line v pdf formátu

n

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,-

č.2/2021 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 30. srpna (uzávěrka 9.8.) 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

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

Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu:

2

mach@machagency.cz
mach@machagency.cz

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

4

3

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

Advertising Price List 2021
&

The World of Plastics - Ad size (mm), price (CZK)
1/1 whole page
190 x 270

1/2 page
190 x 132

1/4 page *)
92 x 132
minimal possible size

&

Largest Plastic title published in Czech Repubic distributed on professional fairs
Media partner of Fair PLASTEX-MSV Brno 2021 (13. - 17.9.)
Media partner of Conference PLASTKO Zlin 2021 (April)

*)

Media partner of Conference FORMY-PLASTY Brno 2021 (May)
Distributed also on Chemplast-MSV Nitra 2021 (25. - 28.5. Slovakia)

Dear long-time partners, business friends,

Kolin, November, 2020

lean on medial partnership, professionalism, largest volume and sophisticated distribution in your field
of operation and multiply commercial impact of your presentation via its location in title the World of
Plastic – a professional magazine well-established in the Czech Plastic segment.

Conferencies, at the same time possibility of insertion or individual distribution of your corporate
materials.

colour

colour

24 000,-

17 000,-

black/white

black/white

black/white

31 000,-

20 000,-

14 000,-

The World of Plastic‘s NEWSLETTER - Ad size (mm), price (CZK)
n
n

Simply advertise there, where your competition does – other way does not make sense.
HERE preview the World of Plastic No.22 – November 2020
HERE

No.1/2021 – PLASTKO Zlin, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra
goes out on 17.5. (deadline 16.4.) active distribution of this issue on all Plastic Fairs and

colour

39 000,-

part of the publisher´s service of the World of Plastic
distribution on-line in pdf format

n
n

periodicity – 1x per three weeks
distribution on approx. 1500 addresses

Link to your corporate web is automatic part of your presentation

2 columns
128 x 30
base

3 columns
193 x 30
base

3 columns
193 x 40
base

1 column
58 x 60
square

2 columns
120 x 60
square

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

No.2/2021 – PLASTEX-MSV Brno goes out on 30.8. (deadline 9.8.) as a Special and
Media Partner of the Fair in uncontested volume of 10000 issues, together with unmatched massive
Pre – Fair distribution throughout all Czech Republic and during the MSV Brno Fair course on the
Fairground to all Exhibitors - all that with support of BVV. Timed in a way to provide you with a
possibility of well timed announcement and invitation to your Fair stand.
The World of Plastic is distributed in folio packet together with renomous technical title „T+T Technika
a trh“ in frame of its whole distribution and abonent net. As a part of the packet it creates the most
efficient way how to get presentation of your Company in a big volume to major number of your
potential customers.
The World of Plastic offers to you space not only for your advertising presentation however also
provides you with FREE space for your professional text. The World of Plastics co-operates,
concerning professional parts, with Plastic cluster (www.plastr.cz).

The World of Plastic‘s – web banner – www.svetplastu.eu
1

Eventual order kindly send on address:
mach agency s.r.o., Petr MACH, Vrchlickeho 951, 280 00 Kolin 4, Czech Republic
I am fully at your disposal for any eventual questions on phone No: 00420 777 615 330 and on mail:
mach@machagency.czI
mach@machagency.cz am looking forward to fair and pragmatic co-operation.
MACH Petr – on behalf of the World of Plastic and TECHnews Publisher - mach agency s.r.o.

2
4

3

1/ Full Banner
468x60 px
CZK 7000,-/ month

3/ Square button 125x125 px
CZK 5000,-/month

2/ Square
250x250 px
CZK 6000,-/month

4/ Skycraper
120x600 px
CZK 7000,-/month

