EXKLUZÍVNY TECH MAGAZÍN

MEDIA KIT 2019

Exkluzívny TECH magazín TECHBOX vychádza už 14 rokov, má stabilnú pozíciu na trhu a silnú čitateľskú
základňu. Zaujme najmä kvalitným odborným obsahom, atraktívnym grafickým spracovaním a unikátnou
technológiou tlače UV OfsetPrint od Printo. V časopise TECHBOX čitateľ nájde vždy zaujímavé rozhovory,
veľké témy, reportáže, lifestyle, novinky a testy produktov, ktoré patria k modernému životnému štýlu ľudí
milujúcich technológie. Je zároveň praktickým nákupným poradcom. Vychádza štvrťročne s počtom viac
ako 164 strán.

TECHBOX INFO
Periodicita Štvrťročník (4 čísla/rok)
Náklad 8 000 ks
Rozsah 164+ strán
Formát 230 x 295 mm
Tlač UV OfsetPrint od Printo
Cena 3,99 €
Distribúcia novinové stánky, čerpacie stanice,
hypermarkety, sieť predajní MOBILONLINE,
Internetové kníhkupectvo Martinus.sk,
predplatné, výstavy a konferencie, VIP adresy
a cielený mailing

NEPREHLIADNITE
ČÍTAJÚ NÁS*
menej ako 18 rokov
19 až 24 rokov
25 až 40 rokov
41 a viac rokov

6 DÔVODOV PREČO BYŤ
V ČASOPISE TECHBOX?
– exkluzívne spracovanie, tlač technológiou UV OfsetPrint a až viac ako 164 strán,
– individuálny prístup – možnosť prepojenia print+online+video,
– atraktívna cieľová skupina, najmä muži vo veku 25 až 40 rokov*,
– vysoká kvalita objektívnych recenzií, rozhovorov a tém pripravovaných odborníkmi,
– takmer 40% čitateľov uvádza, že výtlačok prejde rukami viac ako štyroch osôb*,
– stovky predplatiteľov, VIP distribúcia, výstavy a konferencie.
* zdroj: interný prieskum spoločnosti TECHBOX, s.r.o.

CENNÍK INZERCIE
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230 x 295 mm
+ 3 mm SPADAVKA

230 x 148 mm
+ 3 mm SPADAVKA

1/3
1/3

115 x 295 mm
+ 3 mm SPADAVKA

230 x 98 mm
+ 3 mm SPADAVKA

78 x 295 mm
+ 3 mm SPADAVKA

FORMÁTY

ŠPECIÁLNE FORMÁTY

3 800 € 1/1 4. strana obálky

4 500 € 2/1 dvojstrana vrátane 2. obálky

3 200 € 1/1 3. strana obálky

4 000 € 2/1 dvojstrana v úvode magazínu

2 800 € 1/1 celá strana

3 500 € 1/1 vložená 200g strana + UV DripOff

1 500 € 1/2 strany

3 000 € 4/1 LIFESTYLE

1 000 € 1/3 strany

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

STORNO POPLATKY

PDF/EPS súbor, press kvalita (min. 300 dpi), CMYK,

Po podpísaní objednávky inzercie účtujeme 30%.

texty v krivkách, nepoužívať ICC profil, odsadenie

10 dní pred posledným termínom dodania podkladov

textov od okrajov min. 15 mm, spadávka min. 3 mm

účtujeme 100% z dohodnutej ceny inzertných plôch.

TERMÍNY VYDANIA
PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM 2019*
TECHBOX jar 2019 (I/2019) – 25.3.2019
TECHBOX leto 2019 (II/2019) – 24.6.2019
TECHBOX jeseň 2019 (III/2019) – 23.9.2019
TECHBOX zima 2019 (IV/2019) – 9.12.2019
Uzávierka podkladov inzercie pre každé vydanie je najneskôr 12 dní pred vydaním magazínu.
Edičný plán špeciálnych tém a prehľadov získate na adrese redakcia@techbox.sk
* Termín vydania časopisu TECHBOX je orientačný.

TEŠÍME SA NA VÁS

Roman Calík
marketingový riaditeľ
roman.calik@techbox.sk
0905 801 568

Marek Šimunek
marketingový manažér
marek.simunek@techbox.sk
0905 543 261

