MEDIADATA 2023

TAHOUN
MEZI
ODBORNÝMI
ČASOPISY
PROČ ČASOPIS SILNICE ŽELEZNICE?

RUBRIKY

Časopis SILNICE ŽELEZNICE se zaměřuje převážně na odborné
a technické informace, související s výstavbou dopravní infrastruktury
v České republice a na Slovensku. Nechybí informace o moderních
trendech, stavebních postupech, materiálech a technologiích,
používaných při výstavbě silnic a železnic na celém světě. Časopis je
zařazen do seznamu recenzovaných periodik, vydávaných v České
republice, který zřizuje Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR.

PROJEKTOVÁNÍ • MOSTY• TUNELY•
SILNIČNÍ STAVBY• ŽELEZNIČNÍ STAVBY•
STAVEBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ•
KOLEJOVÁ VOZIDLA • DOPRAVA •
ZAJÍMAVOSTI Z OBORU

EDIČNÍ PLÁN
Číslo
1/2023
březen

2/2023
květen

Uzávěrka
03. 03.

03. 05.

Hlavní témata čísla

Prezentace na vybraných oborových akcích

24. 03.

Mosty a jejich klíčové realizace;
lávky pro pěší; tunely; silniční stavby;
pražské metro

•
•
•
•

24. 05.

Silniční infrastruktura; betonové vozovky; městské
obchvaty; bezpečnost silničního provozu;
kolejový průmysl; výroba vlaků a komponent;
vysokorychlostní tratě; přeshraniční železniční
koridory; bezpečnostní řešení a telematika

• Silniční konference
• Rail Business Days
• Konference Dopravní infrastruktura

Stavební stroje; materiály;
obalovny a lomy;
nové domácí a zahraniční silniční stavby

•
•
•
•
•

Dopravní konference a silniční veletrh
Konference ředitelů projektových společností
Konference Střední Morava
Podkladní vrstvy a podloží vozovek
Dopravní stavba roku

Výstavba a údržba vozovek; materiály a konstrukce
silnic; protihlukové stěny;
MHD – vozový park; dopravní značení a
zabezpečení; pracovní stroje

•
•
•
•

Konference KONSTRUKCE
Zakládání staveb Brno
Konference sdělovací a zabezpečovací techniky
Asfaltové vozovky

Železniční stavby; výrobci vlaků a komponent;
rekonstrukce železničních uzlů a nádražních
budov; alternativní pohony a jejich distribuce;
digitalizace v dopravních stavbách

•
•
•
•

Železnice 2024
Železniční mosty a tunely 2024
Konference Dozorování 2024
Fórum koľajovej dopravy 2024

Vydání

3/2023
červenec

20. 06.

11. 07.

4/2023
září

08. 09.

29. 09.

3. 11.

24. 11.

5/2023
listopad

Redakce si vyhrazuje právo na změnu témat a termínů.

Sympozium MOSTY
Konference Ocelové konstrukce
Odborný seminář Vápno, cement, ekologie
Projektování pozemních komunikací

MEDIADATA 2023
Ceník inzerce platný pro rok 2023

Distribuce ČR a SR
Státní správa: Poslanecká sněmovna PČR;
Ministerstvo dopravy; SŽDC; ŘSD; České dráhy;
SÚS; stavební úřady

Cena v Kč
Formát

Inzerát
(barva)

Prezentační
článek

1 strana

48 000,-

35 000,-

1/2 strany

25 000,-

18 000,-

Kolejový průmysl: výrobci a dodavatelé
železničního průmyslu; výzkum, projekce,
výroba a provoz

1/3 strany

16 000,-

12 000,-

Veletrhy, výstavy a konference
dle zaměření čísla

1/4 strany

12 000,-

9 000,-

Stavební sektor: velké, střední i specializované
stavební firmy; projekční kanceláře, architekti;
subdodavatelé stavebních firem; vysoké školy;
oborové asociace; developeři

Direct mail a databáze
Předplatitelé

Obálka

Náklad

Rozměry inzerátu v mm
šířka x výška
210 x 280, na spad
175 x 125, na zrcadlo
85 x 254, na zrcadlo
175 x 82, na zrcadlo
56 x 254, na zrcadlo
175 x 60, na zrcadlo
85 x 125, na zrcadlo

Speciální inzerce

I. strana obálky: Logo
firmy + claim
v podvalu

55 000,-

Redakční článek na
zakázku (1 strana)

50 000,-

5 x ročně

I. strana obálky: Foto
+ logo

80 000,-

Inzerce na první straně
předsazeného listu

55 000,-

Provedení

II. strana obálky

58 000,-

Inzerce na II. straně
předsazeného listu

55 000,-

Barevné, formát 210 x 280 mm, vazba V2

III. strana obálky

58 000,-

Foto focus (2 strany,
foto čísla)

75 000,-

IV. strana obálky

70 000,-

Vkládaná inzerce
(reklamní leták)

30 000,-

Přebalová páska přes
číslo

39 000,-

Speciální vkládaná
inzerce (např. drobné
reklamní předměty)

35 000,-

4 000 výtisků
Periodicita

Obálka - křídový papír lesk, 200 g/m , lamino
2

Vnitřní strany - křídový papír lesk, 100 g/m

2

Předplatné
150 Kč / 7 € jednotlivá čísla
625 Kč / 30 € roční předplatné (cena je včetně
poštovného a balného)

• Redakční příprava článku, cena za 1 NS je 500,• Grafická příprava inzerce + 1 korektura 1 500,• Uvedené ceny jsou bez DPH
Storno

Profil čtenářů podle činnosti firmy

14 pracovních dnů před uzávěrkou

50%

7 pracovních dnů před uzávěrkou

100%

Stavební firmy

45 %

Architekti, projektanti

16 %

Dodavatelé materiálů

14 %

Podklady pro inzerci

Investoři

12 %

Školy a výzkumné ústavy

11 %

Ostatní

2%

• Tiskové PDF na 300 DPI, rozlišení 1:1
• Barevnost CMYK
• Celostrany inzerce prosím dodávejte na spad 5 mm, malé inzeráty pak
na zrcadlo
• Data inzerce prosím dodávejte v programu InDesign
• Další případné grafické podklady v programech Illustrator (ai)
nebo Photoshop (eps, tiff)

Podklady pro články

Profil čtenářů podle činnosti ve firmě
Top management

42 %

Techničtí pracovníci

37 %

Obchod a marketing

13 %

Ostatní

8%

• Texty komerčních článků dodávejte prosím ve Word dokumentu
• Fotografie, grafy či obrázky přikládejte zvlášť ve formátu JPG, TIFF, GIF,
a to v rozlišení 300 DPI na A4
• Redakce následně připraví layout ke schválení
• Redakce si vyhrazuje právo na úpravy, které podléhají schválení ze strany
klienta

KONSTRUKCE Media, s. r. o., IČ 25851276, DIČ CZ25851276, www.konstrukce-media.cz
Sídlo firmy Ostrava, Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
tel.: +420 597 317 578, info@konstrukce-media.cz
Kancelář Praha, Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město

