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Představení tištěných médií

Exkluzivně světem golfu

Měsíčník Golf vychází od roku 1993 a zaměřuje 

se na informace o domácím i světovém golfu, 

původní reportáže, rozhovory, profi ly osobností 

a novinky. Pravidelně se věnuje cestování, tré-

ninku a doplňkově přináší obecnější témata: 

auto moto, móda, současné trendy atp. Na zá-

kladě kooperace s britským titulem Golf Mon-

thly přetiskuje akademie s předními světovými 

hráči a testy novinek.

vychází měsíčně

rozsah 72 až 108 stran

cena výtisku 95 Kč/4,20 €
roční předplatné 890 Kč/37 €
elektronické předplatné 490 Kč/20 €
náklad 12 000 výtisků

Šéfredaktor Josef Slezák

tel.: 545 222 774

e-mail: slezak@ccb.cz

• Golfi nfo.cz

• Golf News

• 1fee2hraci.cz

• Firemní pohár

• Národní fi remní liga Golfu

• Open Golf Series

• Ročenka Golf v ČR

• Rakouský golf

S přehledem ve světě 
podnikové informatiky

Měsíčník IT Systems je časopisem pro IT ma-

nažery, kteří chtějí vidět informační technologie 

z perspektivy businessu a formulovat IT strate-

gii v souladu s potřebami svého podniku nebo 

instituce. Cenné informace nabízí pro všechny 

manažery, kteří chtějí mít přehled v oblasti podni-

kových IT řešení a chtějí poznat nové technologie, 

které stále více ovlivňují jejich podnikání.

vychází měsíčně

rozsah 80 až 112 stran

cena výtisku: 110 Kč/5 €
roční předplatné:

990 Kč (komplet tištěné i elektronické v PDF)

660 Kč (pouze elektronické v PDF)

náklad 11 500 výtisků

Šéfredaktor Ing. Lukáš Grásgruber 

tel.: 545 222 773

e-mail: grasgruber@ccb.cz

• SystemOnLine.cz

• SystemNEWS

• SystemNEWS Professional

• LinuxEXPRES.cz

• ERPforum.cz

• ERPnews

•  CRMforum.cz

•  OpenOffi ce.cz

Průvodce světem průmyslu

T+T Technika a trh je prvním multi mediálním 

polytechnickým časopisem, přinášejícím aktu-

ality o dění v průmyslu a jednotlivých odvětvích 

hospodářství na domácím i zahraničním trhu. 

Díky dlouholetému působení na českém trhu 

poskytuje časopis svým klientům vysoce kvalitní 

obsah. Časopis je určen pro odbornou veřejnost 

k seznámení s aktuální nabídkou technologií, 

výrobků a průmyslových řešení.

vychází 10 × ročně

cena výtisku 60 Kč/3 €
roční předplatné 390 Kč/25 €
elektronické předplatné 390 Kč/25 €
náklad 8 000 výtisků 

(speciál až 10 000 ks) 

Šéfredaktor Ing. Aleš Vítek

tel.: 545 222 776

e-mail: vitek@ccb.cz

• T+Tnews

• StreamTech.tv

• TechnikaaTrh.cz

��������	
������ ��	��	���������������



Ti
št

ěn
á 

m
éd

ia

www.ccb.cz

Technologie pro inovaci

Dvouměsíčník CAD magazín, to jsou především 

technologie, které umožní zlepšit a zefektivnit 

inovační procesy, pomohou vzniku konkuren-

ceschopných projektů a umožní jejich ekono-

mickou realizaci. CAD magazín je určený pro 

technické a výrobní ředitele, vedoucí projekcí 

a vývojových kanceláří, lídry inovačních projek-

tů, CAD a IT manažery. Časopis je významným 

referenčním zdrojem při investicích do CAx, PLM 

a GIS technologií.

vychází 6 × ročně

rozsah 64 až 80 stran

cena výtisku 86 Kč/4 €
roční předplatné 450 Kč/20 €
elektronické předplatné 225 Kč/10 €
náklad 10 500 výtisků 

Šéfredaktor Ing. Karel Heinige

tel.: 539 007 974

e-mail: heinige@ccb.cz

• CADnews

•  CAD.cz

• InGIS

Vydavatelství CCB přináší čtenářům v České 

republice, na Slovensku a ve světě neustálý 

proud informací. Od roku 1992, kdy bylo vyda-

vatelství založeno, poskytuje čtenářům odborné 

informace z oblasti CAD technologií, informač-

ních systémů a strojírenství. Dalším zdrojem 

poskytovaných informací je prostředí golfu. 

V neposlední řadě se naše vydavatelství zajímá 

o dění v městě Brně a přilehlém regionu.

Svou produkcí patří v současné době vyda-

vatelství CCB k nejvýznamnějším odborným 

vydavatelstvím v naší republice.

V roce 2017 vydavatelství prošlo změnou vlast-

nické struktury, kdy celé vydavatelství koupilo 

od původního vlastníka několik zaměstnanců 

vydavatelství CCB s cílem úspěšného navázání 

na dosavadní práci původního majitele a další-

ho rozvoje v oblasti médií.

Součástí našeho vydavatelského domu jsou 

vlastní redakce všech periodik, která dodají 

duši našim médiím, tvář našim produktům dodá 

grafi ckého studio a nakonec tiskárna obleče 

naše média do vhodného pláště. Digitální mé-

dium a distribuci informací po internetu zajistí 

vlastní web-designové oddělení.

Prvním naším vydaným časopisem byl CAD, 

který postupně doplňovaly časopisy a interne-

tová média z edice IT Business (IT Systems), 

dále vznikl průmyslový časopis T+T Technika 

a trh a sportovní časopis Golf. Podílíme se také 

na regionálním měsíčníku Šalina.

V našem vydavatelství vzniká také řada samo-

statných specializovaných příloh, které vytváří-

me na základě aktuálních požadavků trhu, aby 

byly kvalitním zdrojem podrobných odborných 

znalostí pro naše čtenáře. Nezanedbatelnou 

součást dnešní podoby vydavatelství CCB tvoří 

i internetové projekty, které nabízí rychlý komu-

nikační kanál k našim čtenářům pro obzvláště 

důležité a aktuální informace.

Odborné časopisy jsou orientovány obsahem 

i způsobem šíření na cílené skupiny čtenářů-od-

borníků s rozhodujícím profesním postavením, 

což je kromě jiného umožněné vhodným obsa-

hovým zaměřením, dlouhodobě systematicky 

budovanou data bází a sofi stikovanými meto-

dami distribuce. Naši čtenáři jsou tak vašimi 

potenciálními zákazníky, neboť mají odborné 

znalosti, postavení i rozhodovací pravomoci.

Kvalitní tým našeho vydavatelství s dlouhodo-

bými zkušenostmi je zárukou stability a spo-

lehlivosti.

Časopis, který informuje
a baví Brno

Hlavním cílem titulu Šalina je zajistit infor-

movanost obyvatel Brna o aktuálním dění ve 

městě, o činnosti městských fi rem a příspěv-

kových organizací, kulturním i sportovním dění, 

o možnostech pracovního uplatnění i nabídce 

volnočasových aktivit. S důrazem na úspěšné 

projekty směřující k rozvoji města.

Informace jsou sdělovány atraktivní formou, 

srozumitelnou pro široký okruh čtenářů. 

vychází měsíčně

rozsah 24 až 32 stran

cena výtisku zdarma

náklad 50 000 výtisků

plnobarevné provedení

Odpovědný redaktor

PhDr. Jiřina Veselá 

tel.: 543 232 034

e-mail: vesela@salina-brno.cz 

• Šalina-Brno.cz
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Představení elektronických médií

Golfi nfo.cz jsou nejobsažnější a nej-

zajímavější internetové golfové 

stránky u nás s množstvím stálých 

rubrik s informacemi o událostech, 

domácích hřištích, cestování nebo 

výbavě. Denní aktualizace zaručuje 

stálý přísun nejenom vážných in-

formací, ale i polemických názorů 

či zábavných postřehů s možností 

diskuze.

Golf News je elektronický týdeník 

obsahující stručné golfové zprávy, 

informace a nabídky, rozesílaný 

zdarma každé pondělí na více než 

10 000 e-mailových adres. Součás-

tí Golf News je komerční příloha 

s placenými články a odkazy.

Elektronický zpravodaj Brněnské 

listy a Brněnské listy – tipy na 

víkend přinášejí každý týden vý-

běr nejzajímavějších zpráv o dění 

v Brně a tipy na zajímavé akce 

o víkendech. Oba týdeníky jsou 

zasílány zcela zdarma e-mailem 

registrovaným čtenářům.

Zpravodajský server iBrno.cz při-

náší denně aktuální informace 

o dění v Brně. Nechybí zde rubriky 

Politika, Business, Doprava, Krimi, 

Sport, Kultura, Zajímavosti, Životní 

styl a mnoho dalších.

Portál časopisu T+T Technika a trh 

přináší ve svých pravidelných rub-

rikách čtenářům průmyslové tex-

tové a obrazové zpravodajství. Na 

webu tak technici najdou nejenom 

aktuální dění, ale v archivu najdou 

strukturované informace odkazu-

jící se nejenom na web samotný, 

ale i T+T news či data z tištěného 

časopisu. 

Je internetovým portálem určeným 

pro sdílení a prezentaci fi remních 

videí z široké oblasti průmyslu. 

Přináší zajímavosti o výrobcích, 

technologiích a službách, stejně 

jako zpravodajství a informace 

z dění ve firmách, s možností 

vzdělávacích videí. 

Elektronický týdeník seznamuje 

čtenáře formou krátkých zpráv 

s novinkami domácího a zahra-

ničního průmyslu ze všech oborů. 

Formou e-mailu newsy informují 

o nejnovějších trendech ve výzku-

mu, vývoji a výrobě.

Portál CAD.cz přináší aktuální 

informace od společností zabýva-

jících se vývojem, prodejem a im-

plementací produktů a technologií 

pro počítačem podporované navr-

hování, výrobu a inženýrské práce, 

a to ve strojírenství i stavebnictví. 

Čtenáři zde najdou také články již 

dříve zveřejněné v jednotlivých čís-

lech tištěné verze časopisu CAD 

z oblastí CAD, CAM, CAE, PDM, 

PLM, GIS a hardwaru.

Elektronický týdeník  CAD news 

přináší výběr nejzajímavějších zpráv 

o dění v oblasti CAx technologií. 

Je zasílán zcela zdarma e-mailem 

registrovaným čtenářům.

Zprávy z Brna e-mailem

www.Golfi nfo.cz www.TechnikaaTrh.cz www.CAD.czwww.iBrno.cz
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Odborný portál SystemOnLine již 

od roku 2001 informuje o dění na 

trhu informačních a komunikačních 

technologií. Každodenně čtenářům 

přinášíme novinky, analýzy a tren-

dy z oblasti podnikové informatiky 

a byznysu. Naším cílem je zvyšovat 

povědomí o informačních techno-

logiích jako součásti moderního 

života a nástroji růstu produktivity 

ve fi rmách.

Elektronický týdeník System NEWS 

je zasílán e-mailem registrovaným 

čtenářům (cca 13 tisíc). 

Přináší aktuální informace ze 

světa podnikových informačních 

technologií, výběr zpráv a článků 

ze SystemOnLine.cz.

Elektronický zpravodaj System NEWS 

Professional přináší každý lichý týden 

informace pro IT profesionály. Je tvo-

řen výběrem zpráv ze SystemOnLine.cz 

a Linux EXPRES.cz. Newsletter je 

pravidelně zasílán e-mailem regis-

trovaným čtenářům (cca 5 tisíc).

Specializovaný elektronický měsíč-

ník ERPnews je zasílán e-mailem 

registrovaným čtená řům (cca 8 

tisíc). Přináší výběr článků z webů 

ERPforum.cz a SystemOnLine.cz 

se zaměřením na problematiku 

ERP systémů. Nabízí krátké zprá-

vy i podrobné články o výběru, 

implementaci i efektivním využití 

ERP systémů. Několikrát do roka 

vychází speciální vydání pro výrob-

ní podniky. V každém vydání jsou 

prezentovány úspěšné a inspira-

tivní projekty implementace nebo 

modernizace ERP.

Tematicky specializovaný web 

ERPforum.cz nabízí krátké zprávy 

i podrobné analytické články se 

zaměřením na problematiku ERP 

systémů. Nabízí aktuality o nových 

verzích ERP systémů a úspěšných 

projektech jejich implementace 

nebo modernizace. Nabízí také 

rozhovory s předními výrobci a do-

davateli ERP systémů. Těžiště ob-

sahu tvoří odborné články o výběru, 

implementaci a efektivním využití 

ERP systémů a navazujících podni-

kových aplikací.

LinuxEXPRES je  internetový maga-

zín ze světa Linuxu a open source 

software.  Nabízí nepřeberné množ-

ství informací o populárních i méně 

známých distribucích Linuxu a ote-

vřeného softwaru spolu s příklady 

použití v domácnosti, ve fi rmách, ve 

školství nebo státních institucích.

Po začlenění do portfolia vydava-

telství CCB se internetový magazín 

LinuxEXPRES stal sesterským titu-

lem časopisu IT Systems, se kterým 

nyní úzce spolupracuje. Došlo tak 

k výraznému posílení orientace por-

tálu na problematiku využití open 

source software v praxi v podnicích 

a organizacích.

Záměrem redakce  Open Offi ce.cz je 

seznamovat uživatele s otevřeným 

kancelářským software Apache 

OpenOffi ce a Libre Offi ce. Portál jim 

nabízí pomoc v podobě zajímavých 

článků, návodů a rad, jak postupovat 

při práci s otevřeným kancelářským 

software. Součástí portálu je ob-

sáhlé diskusní fórum, kde si čtenáři 

vyměňují zkušenosti a zkušenější 

uživatelé radí ostatním.

Hledám zdraví je internetový maga-

zín, který je určen široké veřejnosti. 

Nabízí srozumitelným a přehledným 

způsobem aktuální informace pro 

všechny, kteří se aktivně zajímají 

o problematiku zdraví a medicíny. 

Je určen všem, kteří chtějí pora-

dit, porozumět nemocem, jejich 

příznakům i možnostem moderního 

lékařství.

Internetový magazín Hledám zdraví 

vznikl v roce 2008 a od roku 2013 

je součástí portfolia vydavatelství 

CCB, spol. s r. o. Po celou dobu 

zůstal portál věrný svému sloganu 

„O nemocech a léčení přehledně 

a srozumitelně!“. Zázemí renomo-

vaného vydavatelství umožnilo roz-

šířit zaměření webu nejen o další 

obory medicíny, ale především o té-

mata z oblasti zdravého životního 

stylu, prevence a další, která bez-

prostředně navazují na problemati-

ku medicíny a péče o zdraví.

Významnou součástí portálu je Po-

radna, která je dostupná na všech 

stránkách webu.

www.SystemOnLine.cz www.ERPForum.cz www.LinuxEXPRES.cz

www.OpenOffi ce.cz

www.HledamZdravi.cz

ovaným čtenářům (cca 5 tis

@ @
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Umístění a ceník inzerce (vybrané formáty)

Třináctý ročník

Periodicita: měsíčník

Formát: A4 (210 × 297 mm)

Rozsah: 24 – 32 stran

Cena výtisku: zdarma

Náklad: 50 000 výtisků
Provedení: plnobarevné

Vazba: V1

Časopis, 
který informuje
a baví Brno

 

Titulní strana – ucho
77 × 77 mm

9 900 Kč

Titulní strana – 1/4
190 × 66 mm

16 500 Kč

Zadní strana
210 × 297 mm

45 000 Kč

Zadní strana – 1/2 plus
190 × 170 mm

29 000 Kč

1 strana
210 × 297 mm

30 000 Kč

1/2
190 × 133 mm

15 000 Kč

1/2
93 × 269 mm

15 000 Kč

1/3
190 × 88 mm

10 000 Kč

1/4
93 × 133 mm

7 500 Kč

1/4
190 × 66 mm

7 500 Kč

1/6
93 × 88 mm

5 000 Kč

1/8
44 × 133 mm

3 750 Kč

1/8
93 × 66 mm

3 750 Kč

Vizitka
90 × 50 mm

1 900 Kč

www.salina-brno.cz

(zdroj: DPMB, ankety Šalina)

Základní charakteristika
Hlavním cílem titulu Šalina je zajistit informovanost 

obyvatel Brna o aktuálním dění ve městě, o činnosti 

městských firem a příspěvkových organizací, kulturním 

i sportovním dění, o možnostech pracovního uplatnění 

i nabídce volnočasových aktivit. 

Informace jsou sdělovány atraktivní formou, 

srozumitelnou pro široký okruh čtenářů. 

Distribuce
Neadresná – vyžádaná. Měsíčník Šalina je v nákladu 

50 tisíc výtisků distribuován prostřednictvím stojánků 

cestujícím v brněnských tramvajích a na vybraných 

přestupních uzlech městské hromadné dopravy v Brně.
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Podrobný ceník inzerce

Termíny
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Číslo
vydání

Termín
vydání

Uzávěrka
podkladů

Uzávěrka
objednávek

1/2019 28. 12. 2018 7. 12. 2018 4. 12. 2018

2/2019 1. 2. 2019 18. 1. 2019 15. 1. 2019

3/2019 1. 3. 2019 15. 2. 2019 12. 2. 2019

4/2019 29. 3. 2019 15. 3. 2019 12. 3. 2019

5/2019 3. 5. 2019 15. 4. 2019 12. 4. 2019

6/2019 31. 5. 2019 17. 5. 2019 14. 5. 2019

7–8/2019 28. 6. 2019 14. 6. 2019 11. 6. 2019

9/2019 30. 8. 2019 16. 8. 2019 13. 8. 2019

10/2019 27. 9. 2019 13. 9. 2019 10. 9. 2019

11/2019 1. 11. 2019 18. 10. 2019 15. 10. 2019

12/2019 29. 11. 2019 15. 11. 2019 12. 11. 2019

Inzerce
CCB, spol. s r. o.

Okružní 19, 638 00 Brno

Tel.: 545 222 779

Zdeňka Laštůvková (lastuvkova@ccb.cz)

Michaela Koštovalová (kostovalova@ccb.cz)

Karel Matoušek (matousek@ccb.cz)

Leo Gabsdiel (gabsdiel@ccb.cz)

Alena Štěpánková (stepankova@ccb.cz)

Ing. Jan Přikryl (prikryl@ccb.cz)

Redakce
Asociace PCC, spol. s r.o.

Hybešova 307/59, 602 00 Brno 

Tel.: 543 232 034 

PhDr. Jiřina Veselá (vesela@salina-brno.cz) 

Mgr. Inka Novotná (novotna@salina-brno.cz) 

Vydavatel
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 151, 656 46 Brno

Tel.: 543 171 111

Ing. Jan Blumenschein (jblumenschein@dpmb.cz)

Tel.: 543 174 122

Časopis Šalina je vydáván také v elektronické podobě. 

Ve formátu PDF je volně ke stažení na webových 

stránkách www.salina-brno.cz
Pro moderní dotykové telefony a tablety (na platformě 

Apple i Android) je k dispozici elektronická verze 

časopisu na internetovém portálu

www.alza.cz/media

Na webových stránkách www.salina-brno.cz
 jsou k dispozici další podrobné informace 

o časopisu Šalina, ediční plán 

a elektronický archiv časopisu.

Součástí webových stránek je také interaktivní 

formulář pro zadávání řádkové inzerce.

www.salina-brno.cz

Č

V

st

P

A

ča

w

w

Pozice / velikost
Rozměry inzerce š × v [mm]

Cena Poznámky
na šířku na výšku

Titulní strana – 1/4 190 × 66 16 500 Kč
1 Formát na spad. K rozměru je třeba připočítat 4 mm na ořez.

Cena placeného článku/advertorialu v časopisu odpovídá ceně inzerce.

Všechny rozměry jsou dány ve formátu „šířka × výška“.

Cena neobsahuje grafickou přípravu inzerce.

Cena výroby inzertních podkladů: od 250 Kč

Storno objednávky před uzávěrkou = 50 %, po uzávěrce = 100 %.

Slevy se nevztahují na formát „Vizitka 90 × 50 mm“.

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Titulní strana – ucho (rožek) 77 × 77 1 6 500 Kč
Zadní strana 210 × 297 1 45 000 Kč
Zadní strana – 1/2 plus 190 × 170 29 000 Kč
Zadní strana – 1/4 plus 115 × 103 12 000 Kč
Zadní strana – 1/6 plus 70 × 103 9 000 Kč
Dvoustrana 420 × 297 1 45 000 Kč
1 strana 210 × 297 1 30 000 Kč
1/2 strany 190 × 133 93 × 269 15 000 Kč
1/3 strany 190 × 88 10 000 Kč
1/4 strany 190 × 66 93 × 133 7 500 Kč
1/6 strany 93 × 88 5 000 Kč Slevy
1/8 strany 93 × 66 44 × 133 3 750 Kč 2–3 opakování 20 %

vizitka 90 × 50 1 900 Kč 4–5 opakování 30 %

Vkládaná inzerce (celý náklad) do rozměru A4 a 100 gramů/kus 2,50 Kč/kus 6 a více opakování 40 %
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S přehledem ve světě
podnikové informatiky

21. ročník

vychází měsíčně 64 až 80 stran

přílohy 24 až 40 stran

cena výtisku: 110 Kč

roční předplatné:  

 990 Kč (komplet tištěné i elektronické v PDF)

 660 Kč (pouze elektronické v PDF)

náklad: 11 500 výtisků + 7 200 PDF 

čtenost: 48 000

formát: A4 (210 × 297 mm)

provedení: křída 115 g, obálka 250 g (matné lamino)

tisk: ofset, vazba: lepená (V2)

www.SystemOnLine.cz

IT Systems je časopisem pro:
•  IT manažery, kteří chtějí vidět informační technologie 

z perspektivy byznysu,

•  IT profesionály, kteří chtějí efektivně řídit 

a rozvíjet IT infrastrukturu,

•  všechny manažery, kteří chtějí mít přehled 

v oblasti podnikových IT řešení.

Termíny vydání časopisu a příloh Branžové/oborové zaměření Zvýrazněná témata

V
yc

há
zí

 1
1.

 2
.

U
zá

vě
rk

a 
30

. 1
.

IT Systems 1–2/2019
Potravinářský a nápojářský průmysl

Obchodní a distribuční firmy

Logistika

Řízení procesní výroby, řízení jakosti, řízení výrobní logistiky, Industry 4.0, traceabilita, řízení skladů (WMS), 

EDI, oborová BI řešení - analýza výrobních a logistických dat, e-business B2B/B2C, tisková řešení, internet 

věcí (IIoT), Přehled dodavatelů IT řešení pro logistiku

IT security 2019
Zálohování a obnova dat, vícevrstvá ochrana, analýza provozu datových sítí, DDoS, ochrana osobních údajů (GDPR, DLP), biometrie, mobilní bez-

pečnost MDM, zajištění vysoké dostupnosti IT (disaster recovery, high availability), bezpečnost jako služba (BaaS, DRaaS). Přehled dodavatelů 

řešení IT bezpečnosti
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IT Systems 3/2019
Banky a finance, pojišťovnictví

Veřejný a státní sektor

Zdravotnictví

Fintech trendy, CRM - automatizace kontaktních center, customer intelligence, UX trendy, data quality mana-

gement, big data, portálová řešení, mobilní aplikace,  HRM/HCM, docházkové systémy, eGovernment, Smart 

Cities, eHealth, eIDAS, GDPR, digitalizace workflow, ZOKB, Přehled CRM řešení

ERP systémy 1/2019
ERP trendy, analýza trhu, klíčové otázky výběru ERP, příprava a realizace ERP projektů, kritická místa ERP projektů, integrace ERP systémů, ERP v clou-

du, branžová ERP řešení, význam user experience v ERP, release management - modernizace a rozvoj ERP systému. Přehled ERP systémů
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IT Systems 4/2019
Strojírenství

Průmysl stavebních hmot

Stavebnictví

Industry 4.0, ERP systémy pro výrobní podniky, odvádění výroby, analýza výrobních dat, logistika výrobního 

podniku a SCM,  IT podpora facility managementu, IT podpora řízení projektů, provozně technické systémy, 

řízení IT služeb (ITSM) – helpdesk, service desk. Přehled DMS a ECM systémů

Cloud computing 
a virtualizace IT 2019

Podnikové aplikace v cloudu (SaaS), IT jako služba (PaaS, IaaS), řešení pro privátní a hybridní cloud, VDI, moderní datová centra, SDN, bezpeč-

nost IT v cloudu, cloud pro bezpečnost IT (DRaaS, BaaS), právní aspekty cloudu. Přehled trhu podnikových služeb v cloudu
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IT Systems 5/2019
Obchodní a distribuční firmy

IT a telekomunikace

Doprava

GDPR last minute, CRM - analytická řešení pro telco a retail, big data, e-business (B2C), správa majetku 

(EAM), mobilní řešení – field service, workforce management, řízení skladů (WMS), optimalizace logistických 

procesů, EDI, moderní datová centra, tisková řešení, digitální workflow, GIS. Přehled EAM systémů

IT řešení pro
výrobní podniky 1/2019

Digitalizace výrobních procesů, IoT ve výrobě (IIoT), IT řešení pro různé typy výroby, manažerské systémy pro výrobu, pokročilé řízení údržby, 

IT v předvýrobních etapách (CAD/CAM/TPV), integrace výroby s ERP, výrobní logistika (SCM). Přehled systémů řízení výroby
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IT Systems 6/2019
Automobilový průmysl

Výroba a zpracování plastů

Gumárenství

Trendy v oblasti řízení výroby a výrobní logistiky, Industry 4.0, štíhlá výroba - JIT, kanban, APS, TOC, operativní 

řízení výroby MES, podpora životního cyklu výrobku (PDM/PLM), predikce poptávky a optimalizace zásob, por-

tálová řešení B2B, IT bezpečnost. Přehled APS řešení.

Small Business 
Solutions 2019

IT řešení a služby pro malé podniky – software jako služba, účetní a ekonomické systémy, mzdy a personalistika, ERP a CRM systémy pro SMB 

firmy, tisková a workflow řešení pro SMB, zabezpečení malé firmy. Přehled ekonomických systémů
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IT Systems 7–8/2019
Chemický průmysl, Farmacie

Utility a distribuce energií

Služby

GDPR v praxi, řízení lidských zdrojů, HCM, talent management, plánování a řízení šaržové výroby, řízení jakos-

ti, mobilní řešení – workforce management, internet věcí (IoT), řízení IT služeb (ITSM), řízení kybernetických 

rizik. Přehled HRM/HCM systémů

IT řešení pro veřejný sektor 
a zdravotnictví 2019

Chytrá města (Smart Cities), eGovernment, eHealth, správa a digitalizace dokumentů DMS/ECM, manažerská řešení (BI), otevřená data, portálová řeše-

ní, cloudová řešení pro veřejný sektor, ZOKB, kamerové a dohledové systémy. Přehled dodavatelů IT řešení pro veřejný sektor a zdravotnictví
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IT Systems 9/2019
Strojírenství (MSV 2019)
Textilní a oděvní průmysl

Doprava

Industry 4.0, pokročilé plánování a řízení výroby, APS, TOC, MES, IT řešení v předvýrobních etapách (CAD/

CAM/TPV/PLM), odvádění výroby, automatizovaný sběr dat z výroby, logistika výrobního podniku, SCM, řízení 

údržby a správa majetku. Přehled MES systémů.

Big Data a Business 
Intelligence 2019

BI v cloudu, big data, data mining, reporting, vizualizace dat, analýza nestrukturovaných dat, data stream analytics, mobilní BI řešení, self service 

BI, web analytics, social media analytics, data governance, data management - data tiering. Přehled dodavatelů DW/BI řešení
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IT Systems 10/2019
Potravinářský a nápojářský průmysl

Obchodní a distribuční firmy

Logistika

Řízení procesní výroby, řízení jakosti, vizualizace výroby, řízení skladů (WMS) a logistických procesů, EDI, obo-

rová BI řešení (predikce poptávky, optimalizace zásob), e-business (B2B), internet věcí (IoT) v logistice, auto-

matizace a robotizace logistiky. Přehled WMS řešení

ERP systémy 2/2019
ERP trendy, analýza trhu, klíčové otázky výběru ERP, příprava a realizace ERP projektů, kritická místa ERP projektů, integrace ERP systémů, ERP v clou-

du, branžová ERP řešení, význam user experience v ERP, release management - modernizace a rozvoj ERP systému. Přehled dodavatelů ERP

V
yc

há
zí

 1
5.

 1
1.

 

U
zá

vě
rk

a 
1.

 1
1. IT Systems 11/2019

Banky a finance, pojišťovnictví

Veřejný a státní sektor

Zdravotnictví

Fintech trendy, CRM - automatizace kontaktních center, customer intelligence, UX trendy, data quality mana-

gement, big data, portálová řešení, mobilní aplikace,  HRM/HCM, docházkové systémy, eGovernment, eHeal-

th, eIDAS, digitalizace dokumentů, IT bezpečnost, ZOKB. Přehled dodavatelů CRM

IT řešení pro výrobní 
podniky 2/2019

Industry 4.0, IoT ve výrobě (IIoT), IT řešení pro různé typy výroby, manažerské systémy pro výrobu, řízení údržby, podpora životního cyklu výrobku 

(CAD/CAM, TPV, PDM/PLM), odvádění výroby, integrace výroby s ERP, výrobní logistika (SCM). Přehled systémů řízení výroby
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IT Systems 12/2019
Chemický průmysl, Farmacie

Utility a distribuce energií

Stavebnictví

Plánování a řízení šaržové výroby, řízení jakosti, řízení údržby, workforce management, IT podpora řízení pro-

jektů, Facility management, moderní datová centra (přehled DC v ČR), cloud - IT jako služba, zajištění vysoké 

dostupnosti IT (disaster recovery, high availability), Přehled BPM řešení

Trendy ICT 2020
Přehled hlavních trendů v oblasti ICT. Komentované průzkumy trhu a názory analytiků. Ohlédnutí za vývojem odvětví IT. Hlavní očekávané 

události roku 2019. Zhodnocení uplynulého roku a komentáře lídrů trhu k aktuálnímu vývoji jednotlivých typů podnikových řešení.
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Provázání obsahu a inzertního prostoru různých typů médií tvoří jedinečný 

komunikační kanál pro představení podnikových IT řešení. Pro aktuální informace 

o on-line médiích, návštěvnosti webů a počtech odběratelů newsletterů prosím 

kontaktujte redakci a žádejte samostatné informační materiály.
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Ceník inzerce IT Systems

Distribuce IT Systems
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Oborové a tématické přílohy jsou součástí výtisků IT Systems pro přímý prodej, předplatitele a čtenáře z vhodných zájmových skupin (segmentu distribuční databáze). 
Ve vybraných případech jsou přílohy vydávány také samostatně a distribuovány na konferencích a výstavách s odpovídajícím zaměřením.

• SystemOnLine.cz
• SystemNEWS
• SystemNEWS Professional
• LinuxEXPRES.cz

• ERPforum.cz
• ERPnews
•  CRMforum.cz
•  OpenOffice.cz

Adresa redakce:  CCB, spol. s r. o., Okružní 19, 638 00 Brno

Pražská kancelář: CCB, spol. s r. o., Hlubočepská 1156/38b, 152 00 Praha

Šéfredaktor: Lukáš Grásgruber (grasgruber@ccb.cz), tel.: 545 222 773

Redakce:  Václav Buk (buk@ccb.cz), Zdeněk Gric (gric@ccb.cz),

 Karel Heinige (heinige@ccb.cz), Jan Lipšanský (lipsansky@ccb.cz)

Předplatné:  Tamara Olivová (predplatne@ccb.cz), tel.: 539 007 977

Inzerce:  Jan Přikryl (prikryl@ccb.cz), tel.: 539 007 979

 Karel Matoušek (matousek@ccb.cz), tel.: 539 007 976

 Michaela Koštovalová (kostovalova@ccb.cz), tel.: 539 007 975

 Anna Urbánková (urbankova@ccb.cz), tel.: 604 210 056

Ceník inzerce v přílohách IT Systems

On-line média IT Systems

Kontakty

Oborové a tématické přílo ří ý d j ř d titele a čtenáře z vhodnýchj čá tí ýti ků IT S

InGIS 1/2019 vychází 29. 6., uzávěrka 14. 6.

InGIS 2/2019 vychází 19. 12., uzávěrka 3. 12.

Geografické informační systémy, sběr geografic-

kých dat, liniové stavby, geospatial BI, Přehled 

dodavatelů GIS, Velkoformátové tiskárny

Formát Cena Rozměry inzerce š × v [mm]

na šířku na výšku

Obálka – titulní strana 79 000 Kč foto, motiv

Obálka – 2. strana 69 000 Kč 210 × 297 1

Obálka – 3. strana 59 000 Kč

Obálka – 4. strana 79 000 Kč 210 × 297 1

Dvoustrana 69 000 Kč 420 × 297 1

1 strana 54 000 Kč 210 × 297 1

1/2 strany 39 000 Kč 172 × 124 83 × 253

1/3 strany 29 000 Kč 172 × 81 54 × 253

1/4 strany 19 000 Kč 172 × 60 83 × 124

1/6 strany 12 000 Kč 113 × 60 54 × 124

1/9 strany 9 000 Kč 54 × 81

Podval 15 000 Kč 210 × 44 1

Sponzoring rubriky 9 000 Kč logo, www

Vkládaná inzerce (celý náklad) 5 Kč/kus do A4 a 100 gramů/ks

Formát Cena Rozměry inzerce š × v [mm]

na šířku na výšku

Titulní strana přílohy 39 000 Kč foto, motiv

Dvoustrana 39 000 Kč 420 × 297 1

1 strana 29 000 Kč 210 × 297 1

1/2 strany 19 000 Kč 172 × 124 83 × 253

1/3 strany 15 000 Kč 172 × 81 54 × 253

1/4 strany 12 000 Kč 172 × 60 83 × 124

1/6 strany 8 000 Kč 113 × 60 54 × 124

Slevy
2 opakování 10 %

3–4 opakování 20 %

5 a více opakování 30 %

Storno poplatky
před uzávěrkou 50 %

po uzávěrce 100 %

Distribuce v elektronické podobě
Časopis IT Systems je vydáván a distribuován také v elektronické podobě. 

Ve formátu PDF je pravidelně rozesílán předplatitelům a dalším registrovaným 

VIP čtenářům (celkem 7 200 odběratelů). Ve verzi pro PC i tablety je distribuován 

také prostřednictvím služeb Alza Media a Floowie.

Struktura distribuce

Speciální inzerce v tabulkových přehledech
Formát Cena na šířku na výšku

Modul buňka 6 000 Kč 28 × 75

Modul dvojbuňka 8 000 Kč 57 × 75

Modul trojbuňka 10 000 Kč 86 × 75

Modul banner 9 000 Kč 172 × 22

Modul 1/4 strany 12 000 Kč 172 × 60

Modul 1/3 strany 15 000 Kč 172 × 81

Modul 1/2 strany 19 000 Kč 172 × 124

1 Formát na spad. K rozměru je třeba připočítat 4 mm na ořez.

Cena placeného článku/advertorialu v časopisu/příloze odpovídá ceně inzerce.

Všechny rozměry jsou dány ve formátu „šířka × výška“.
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Profil časopisu
Časopis CAD je nejstarším pravidelným periodikem cíleným na 

manažery a specialisty v oborech počítačem podporovaného 

navrhování v České republice. Věnuje se použití CAx technologií 

ve strojírenství, stavebnictví a přidružených oblastech. Ve spojení 

s webem CAD.cz a s pravidelnou dvakrát ročně vycházející 

přílohou InGIS tvoří maximálně komplexní zdroj informací 

z oblastí CAD, CAM, CAE, CAQ, FEM, PLM i dalších IT řešení.

Díky struktuře čtenářů je časopis významným referenčním 

zdrojem při rozhodování o investicích do CAx a GIS technologií. 

Přináší rovněž případové studie, rozhovory s IT manažery a CAD 

specialisty a také recenze softwaru i hardwaru.

Nemalá pozornost je v obsahu časopisu věnována i školství 

a výuce CAx technologií na všech stupních škol.

dvacátý devátý ročník, vychází 6× ročně

64 až 80 stran

cena výtisku 86 Kč/4 €
roční předplatné 450 Kč/20 €
elektronické předplatné 225 Kč/10 €
náklad 10 500 výtisků

čtenost 41 000

formát A4 (210 × 297 mm)

vazba V2 – lepená

blok časopisu – 115 g matná křída

obálka – 250 g křída drip-off lak

Šéfredaktor: Ing. Karel Heinige, tel.: 539 007 974, e-mail: heinige@ccb.cz

Redakce: Lukáš Grásgruber (grasgruber@ccb.cz), CCB, spol. s r. o., Okružní 19, 638 00 Brno, tel.: 545 222 779

Inzerce Praha:  Anna Urbánková, tel.: 604 210 056, (urbankova@ccb.cz). CCB, spol. s r. o., Hlubočepská 1156/38b, 152 00 Praha

Inzerce Brno: Karel Matoušek, tel.: 545 222 773, e-mail: matousek@ccb.cz, Ing. Jan Přikryl, tel.: 545 222 779, e-mail: prikryl@ccb.cz
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Technologie
pro inovace

Termíny a zaměření jednotlivých vydání

1/2019 vyjde 22. 2. 2019 (uzávěrka 4. 2.)

CAD/CAM/CAE v elektronice a automatizaci | CAD pro elektroinstalace, Software pro silnoproudou 

elektrotechniku a energetiku, Software pro výrobu tištěných spojů, CAD/CAM ve strojírenství a zpracování 

dřeva, Strojírenské 3D systémy, Rapid Prototyping, Reverse Engineering, Software pro dřevěné konstrukce, 

pro dřevařské řemeslné dílny, Vizualizace architektury, Nasazování PLM řešení, Výpočty – modální analýza, 

CAM – efektivní strategie obrábění, Kvalita CAx dat, CAx data pro stavebnictví, CAx data pro strojírenství, 

CAx v lékařství. Profesionální monitory, velkoformátové tiskárny, 3D tiskárny, grafické karty, řezací plotry.

2/2019 vyjde 26. 4. 2019 (uzávěrka 5. 4.)

Software pro architekturu a stavebnictví | CAD a rekonstrukce ve stavebnictví, BIM a facility 

management, CAD pro TZB, CAD/CAM v těžebních procesech a zařízeních, Software pro návrh 

pohonů, hydrauliky, vzduchotechniky a kompresorové techniky, CAD pro elektroinstalace staveb 

a strojů, CAD/CAM pro sklářskou a keramickou výrobu, CAx a mechatronické systémy, CAD/CAM 

v automobilové výrobě, Virtuální prototypy a virtuální realita při navrhování ve stavebnictví i strojí-

renství, lékařské CAD/CAM aplikace. Mobilní HW, pracovní stanice, monitory, 3D tiskárny.

3/2019 vyjde 29. 6. 2019 (uzávěrka 8. 6.)

CAD/CAM pro dřevozpracující průmysl a výrobu nábytku | Software pro dřevěné konstrukce, 

software pro navrhování interiérů, software pro přípravu výroby, předávání dat do výroby, CAD/

CAM/CAE pro plastikářský a gumárenský průmysl, CAM pro zpracování dřeva, Výpočetní software – 

statické a pevnostní výpočty, stavební nadstavby, CAD systémů, databáze a modely nakupovaných 

dílů, řízení a organizace vývoje/projekce. HW pro stavební CAD systémy, výkonné pracovní stanice, 

velkoformátové tiskárny, plotry.

Příloha InGIS 1/2019 vyjde 29. 6. 2019 (uzávěrka 8. 6.)

Aktuální trendy v GIS systémech, logistické systémy a prostorová data, GIS v marketingu, vazba GIS 

– CRM, GIS a podnikové informační systémy, Správa areálů, GIS ve státní správě a samosprávě, 

správa síťové infrastruktury, liniové stavby, dálkový průzkum země, využití dronů. Hardware pro sběr, 

zpracování a prezentaci geodat, GPS, velkoformátové tiskárny, pracovní stanice a servery, speciální 

systémy, tablety, chytré telefony, apod.

4/2019 vyjde 18. 9. 2019 (uzávěrka 28. 8.)

CAD/CAM/CAE pro strojírenství | CAD/CAM, PLM a automobilový průmysl, Digitální podnik – navrhování 

a simulace výrobních systémů, Reverzní inženýrství, CAM technologie – post-procesing, CAE – komplexní simu-

lace velkých systémů, předávání dat mezi CAx systémy, prohlížeče CAx dat, CAD/CAM ve slévárenství, CAD/

CAM ve svářecí technice,  Automatizace, Přesná měření ve strojírenství a návaznost na CAD/CAM, CAx a škol-

ství. Výkonné pracovní stanice, monitory, prezentační technika, CNC řídící systémy, 3D periferie, 3D tiskárny.

5/2019 vyjde 8. 11. 2019 (uzávěrka 14. 10.)

CAx ve stavebnictví | Software pro liniové stavby, moderní konstrukční systémy, rozpočtování ve 

stavebnictví, CAx data ve stavebnictví, nové stavební technologie s podporou CAx, CAD pro zahradní 

architekty, Plant Design, design portály, CAE – modelování proudění, CAD/CAM v řídicí, automati-

zační a regulační technice. Hardwarové 3D periferie, skenery, tiskárny, monitory, digitální fotografie.

6/2019 vyjde 19. 12. 2019 (uzávěrka 29. 11.)

CAx řešení pro malé firmy | Software pro malé firmy a samostatné projektanty, CAD zdarma, EDM/PDM 

pro menší podniky, Plant Design, Alternativní softwary pro design a návrhářství, Vizualizace, animace a mediální 

prezentace, specializované CAD nadstavby, CAD/CAM pro tváření plechů, CAD/CAM pro výrobu forem a výrobu 

z plastů a kompozitů, CAD v geodézii a kartografii, software pro statické a dynamické výpočty, software pro 

modelování a vizualizace. Mobilní hardware, ergonomické periferie, fotorealistické tiskárny, digitální fotoaparáty.

Příloha InGIS 2/2019 vyjde 19. 12. 2019 (uzávěrka 29. 11.)

GIS a podnikové informační systémy, správa areálů, prostorové informace v logistických systémech, 

GIS aplikace pro státní správu, Aktuální trendy v GIS systémech, GIS v marketingu, reportáže, přípa-

dové studie, distribuce a dostupnost GIS dat, 3D modely terénu, sídel, 3D geodata, liniové stavby, 

dálkový průzkum země, GPS, prostorová data na cesty – do auta, mobilu i notebooku. Hardware pro 

prezentaci a využití geodat.
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Tématický speciál o využívání 
geografických informačních 
systémů a prostorových dat.
Společná příloha časopisů 
IT Systems a CAD.

Polohové informace a podni kové 

informační systémy • Správa 

majetku a areálů • GIS ve státní 

správě a samosprávě • Sběr, distribuce 

a dostupnost GIS dat • Logistika a GIS 

• GIS pro telekomunikační a distribuční 

sítě • Aktuální trendy ve využití 

geoprostorových informací • Dálkový 

průzkum země, GPS • Reportáže, 

případové studie • Hardware pro 

GIS – sběr dat, zpracování i výstupy • 

Přehled současných technologií – SW
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Ceník inzerce

Textové podklady: v libovolném textovém formátu  

Grafické podklady: v JPG, GIF, PNG, SWF  

Uzávěrka podkladů: 3 pracovní dny před termínem zveřejnění

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Formáty a aktuální ceny najdete na www.cad.cz

Textové podklady: v libovolném textovém formátu  

Grafické podklady: pouze v JPG, GIF, PNG  

Poznámka: u bannerů ve formátu animovaný GIF se uživatelům programu 

Outlook ve verzi 2007 a vyšší zobrazí vždy jen první snímek 

CADnews vychází každý týden v úterý.  

Uzávěrka příspěvků je vždy ve čtvrtek předchozího týdne. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Formáty a aktuální ceny najdete na www.cad.cz
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Pozice / velikost Cena Rozměry inzerce š × v [mm]

do zrcadla na spad

1/1 vnitřní strana (A4) 74 000 Kč 210 × 297

1/1 1. vnitřní strana (A4) 79 000 Kč 210 × 297

2/1 Vnitřní dvoustrana (A3) 89 000 Kč 420 × 297

2. strana obálky (A4) 89 000 Kč 210 × 297

3. strana obálky (A4) 79 000 Kč 210 × 297

4. strana obálky (A4) 99 000 Kč 210 × 297

2. obálka + 1. tisková (A3) 99 000 Kč 420 × 297

PR článek 1 tisková strana (A4) 49 000 Kč 3 500 znaků, obr., kontakt

PR článek 2 tiskové strany (A3) 69 000 Kč 7 000 znaků, obr., kontakt

2/3 (na výšku) 59 000 Kč 113 × 253 133 × 297

1/2 (na šířku) 44 000 Kč 172 × 124 210 × 148

1/2 (na výšku) 44 000 Kč 83 × 253 103 × 297

Junior page 39 000 Kč 113 × 167

1/3 (na šířku) 34 000 Kč 172 × 81

1/3 (na výšku) 34 000 Kč 54 × 253 74 × 297

1/4 (na šířku) 24 000 Kč 172 × 60

1/4 24 000 Kč 83 × 124

Čtverec 19 000 Kč 83 × 83

Podval 19 000 Kč 210 × 44

1/6 15 000 Kč 54 × 124

1/9 12 000 Kč 54 × 81

Banner (proužek) 12 000 Kč 172 × 22

Sponzoring rubriky 10 000 Kč logo, slogan, www

Vkládaná inzerce 5 Kč/kus do rozměru A4 a 100 g/kus elektronický týdeník časopisu CAD
Slevy
2 opakování 5 %

3 opakování 10 %

4 opakování 15 %

5 a více opakování 20 %

Storno poplatky
Více než 30 dnů před uzávěrkou 10 %

30 a méně dnů před uzávěrkou 40 %

po uzávěrce 100 %
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dvacátý sedmý ročník, vychází měsíčně

cena výtisku  95 Kč/4,20 €
roční předplatné 890 Kč

náklad 12 000 výtisků

formát A4 (210 × 297)

vazba V2 – lepená

tělo časopisu 110 g matná křída

obálka – 250 g křída lamino

Rozdělení distribuce z hlediska území 

Praha a okolí

30 %

Slovensko

10 %
Čechy (bez Prahy)

30 %

Morava

30 %

Rozdělení distribuce 
z hlediska cílových skupin 

Členové 

golfových klubů 

a jejich okolí 

60 % 

Důležité podniky a firmy  

20 % 

Business klub y , hotely, letiště

8 %

V ýznamné osobnost i 

kultury, sportu a podnikání

10 % 

Vláda, parlament, politické  osobnosti 

2 % 

Rozdělení distribuce
z hlediska způsobu

Individuální 

a klubové 

předplatné 

60 %

Direct mail,V.I.P.

10 %

Prodej v proshopech

a indor centrech

10 %

Výstavy

10 %

Distribuční firmy

10 %

Na tyto údaje plně navazují technické a obchodní podmínky v zadní části edičního plánu anebo na 

www.ccb.cz 

Exkluzivně
světem golfu

Ceník inzerce

Profil časopisu
Golf je exkluzivní golfový měsíčník, s 6 000 abonenty, první na 

domácím trhu – vychází od roku 1993, nyní v nákladu 12 000 

kusů. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém 

golfu, původní reportáže, rozhovory a profily osobností, testy 

vybavení a informace o novinkách. Pravidelně uveřejňuje 

seriály o cestování, pravidlech, tréninku a doplňkově přináší 

obecnější témata – auto moto, móda, současné trendy atp. 

Na základě kooperace s prestižním titulem Golf Monthly 

přetiskuje golfové akademie s předními světovými hráči 

a testy novinek. 

Časopis Golf je distribuován čtenářům adresným způsobem, 

na základě dlouhodobě budované a neustále aktualizované 

a rozšiřované databáze, prostřednictvím golfových klubů 

a hromadnou distribucí. Časopis Golf je smluvním partnerem 

České profesionální golfové asociace i České golfové 

federace a mnoha golfových resortů a soutěží v České 

republice i na Slovensku. 

U inzerce na spad nutno přidat 3 mm na ořez.

Cena za vklad do velikosti A4 a váhy do 40g.

Stránková inzerce uvnitř časopisu Cena Rozměry inzerce š × v [mm]

do zrcadla na spad

1/1 60 000 Kč 171 × 248 210 × 297

1/2 30 000 Kč 83 × 249

171 × 122

97 × 297

210 × 145

1/3 20 000 Kč 53 × 248

171 × 80

68 × 297

210 × 95

1/4 15 000 Kč 83 × 122

2/1 99 000 Kč 390 × 248 420 × 297

Inzerce na obálce časopisu 

a speciální inzerce

Cena    Rozměry inzerce š × v [mm]

   na spad

2. strana obálky 80 000 Kč 210 × 297

3. strana obálky 70 000 Kč 210 × 297

4. strana obálky 90 000 Kč 210 × 297

otevírací dvoustrana obálky 90 000 Kč 400 × 297

vkládaná inzerce 3–5 Kč za ks

Termíny vydání, objednávek a dodání podkladů pro časopis Golf

Vydání Objednávky Podklady Vychází

1–2/2019 1. 1. 15. 1. 1. 2.

3/2019 1. 2. 15. 2. 1. 3.

4/2019 1. 3. 15. 3. 1. 4.

5/2019 1. 4. 15. 4. 2. 5.

6/2019 1. 5. 15. 5. 3. 6.

7/2019 1. 6. 15. 6. 1. 7.

8–9/2019 1. 8. 15. 8. 2. 9.

10/2019 1. 9. 15. 9. 1. 10.

11/2019 1. 10. 15. 10. 1. 11.

12/2019 1. 11. 15. 11. 2. 12.

Slevy
Nad 100 tis. Kč 5 %

Nad 200 tis. Kč 10 %

Golfové kluby, golfové zboží, dlouhodobí partneři 50 %

Storno poplatky
Do 30 dnů před uzávěrkou 30 %

Do 20 dnů před uzávěrkou 50 %

10 a méně dnů před uzávěrkou. Po uzávěrce. 70 %
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Kontakty
Šéfredaktor: Josef Slezák, tel.: 604 210 053, e-mail: slezak@ccb.cz

Redakce:  CCB, spol. s r. o.,  Okružní 19, 638 00 Brno, tel.: 545 222 774

Termíny a zaměření jednotlivých vydání

Elektronické projekty
GolfNews Golfinfo

Internetové golfové stránky
Golfinfo.cz jsou nejobsažnější 

a nejzajímavější internetové golfové 

stránky u nás s množstvím stálých rub-

rik s informacemi o událostech, domá-

cích hřištích, cestování nebo výbavě. 

Denní aktualizace zaručuje stálý přísun 

nejenom vážných informací, ale i pole-

mických názorů či zábavných postřehů. 

Vše přirozeně s možností ohodnotit 

obsah i kvalitu vlastním komentářem.

Elektronický týdeník
Golf News je pravidelný elektronický 

týdeník, obsahující stručné golfové 

zprávy, informace a nabídky, každý 

týden pravidelně v pondělí rozesílaný 

zdarma všem zájemcům, kteří poskyt-

nou svoji emailovou adresu. 

V současnosti má více než 10 000 abo-

nentů. Součástí Golf News je komerční 

příloha s placenými články a inzercí 

s aktivními linky na stránky inzerenta.

1-2/2019 vychází 1. 2. 2019

Téma měsíce: Oblékání na golf i do společnosti, trendy 2019

Cesty za golfem: Španělsko

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

3/2019 vychází 1. 3. 2019

Téma měsíce: Zdraví a životní styl

Cesty za golfem: Thajsko

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Brno Business Golf & Style 1/2019

4/2019 vychází 3. 4. 2019

Téma měsíce: Luxusní doplňky a investiční příležitosti

Cesty za golfem: Chile

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Equipment Revue 2019

5/2019 vychází 2. 5. 2019

Téma měsíce: Auto, moto, lodě

Cesty za golfem: Belgie

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Brno Business Golf & Style 2/2019

6/2019 vychází 1. 6. 2019

Téma měsíce: Děti a vzdělávání, školky, školy a sportovní studium

Cesty za golfem: Itálie

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

7/2019 vychází 1. 7. 2019

Téma měsíce: Finanční služby a pojištění

Cesty za golfem: Rakousko, Německo

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Hot Travel Revue 2019

8-9/2019 vychází 1. 9. 2019

Téma měsíce: Bydlení nejenom u golfu; energie budoucnosti

Cesty za golfem: Skotsko, Irsko

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

10/2019 vychází 1. 10. 2019

Téma měsíce: Cestování za golfem, trendy 2020

Cesty za golfem: Portugalsko

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Brno Business Golf & Style 3/2019

11/2019 vychází 1. 11. 2019

Téma měsíce: Wine & Cigar & Coffee & Spirits

Cesty za golfem: Maroko

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Top Wellness Revue 2019

12/2019 vychází 1. 12. 2019

Téma měsíce: Dárky a vánoční tipy

Cesty za golfem: Turecko

Pravidelná rubrika pro seniory: Golf Mania

Příloha: Brno Business Golf & Style 4/2019

Regionální příloha časopisu Golf zaměřená na obchodní, 

společenská a sportovní témata hýbající jižní Moravou.

Číslo Vychází (Podklady)
BBGS 1/2019 1. 3. 2019 (15. 2.)

BBGS 2/2019 2. 5. 2019 (15. 4.)

BBGS 3/2019 1. 10. 2019 (15. 9.)

BBGS 4/2019 2. 12. 2019 (15. 11.)

Tématické příloha časopisu Golf se zaměřením na nejno-

vější golfovou výbavu připravenou pro nadcházející sezonu.

Číslo Vychází (Podklady)
Hot Equipment Revue 1. 4. 2019 (15. 3.)

Tématické příloha časopisu Golf se zaměřením na nejzají-

mavější prázdninové nabídky nejenom pro golfisty.

Číslo Vychází (Podklady)
Hot Travel Revue 1. 7. 2019 (15. 6.)

Tématické příloha časopisu Golf se zaměřením na zdravý 

životní styl, relaxaci a tělesnou a duševní pohodu.

Číslo Vychází (Podklady)
Hot Wellness Revue 1. 11. 2019 (15. 10.)

Nejúplnější průvodce po golfových hřištích v České republi-

ce a projektem 1fee2hraci.cz

Číslo Vychází (Podklady)
Ročenka Golf 2019/20 15. 4. 2019 (10. 4.)

Nejenom přehled všech rakouských hřišť, ale především 

soubor zajímavých nabídek a balíčků jak z golfových resor-

tů, tak partnerských hotelů.

Číslo Vychází (Podklady)
Rakouský golf 2019 15. 5. 2019 (10. 5.)

Brno Business Golf & Style

Hot Equipment Revue 2019

Hot Travel Revue 2019

Hot Wellness Revue 2019

Ročenka Golf 2019/20

Rakouský golf 2019
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Profil časopisu
T+T Technika a trh je první multimediální polytechnický časopis, 

který přináší aktuality o dění v průmyslu a jednotlivých odvětvích 

hospodářství na domácím i zahraničním trhu.

Díky dlouholetému působení na českém trhu poskytuje časopis

T+T Technika a trh svým klientům vysoce kvalitní služby v oblasti 

tištěné i internetové prezentace a pomáhá tak firmám k získání 

nových zákazníků, posílení firemní značky a upevnění postavení 

českých produktů na domácím i světovém trhu.

Každé číslo časopisu má jiné tématické zaměření, které je 

strukturováno tak, aby všechna čísla za rok obsáhla celou oblast 

průmyslu, techniky a technologií.

 

Cílová skupina
Časopis je určen pro vrcholové řízení, managery všech oddělení 

firem, technické a vývojové pracovníky, studenty a další skupiny 

zájemců o oblast průmyslu a techniky.

Distribuce časopisu
Časopis T+T Technika a trh je distribuován na všech významných 

průmyslově zaměřených veletrzích, výstavách a konferencích, 

individuálním předplatitelům, direct mailingem a na specializovaná 

místa (knihovny, vysoké školy, specializovaná knihkupectví, atd.).

ostatní 

(knihovny) 5 %

veletrhy a výstavy, 

konference 32 %

distribuční firmy 10 %
individuální

 předplatitelé

23%

direct mailing 30 %

distribuce časopisu podle distribučních kanálů

ostatní

8 %

studenti

11 %

techničtí

pracovníci

38 %

střední řízení

30 %

vrcholové řízení

13 %

struktura podle čtenářů

strojírenství

35 %
elektrotechnika

22 %

teplo, 

tepelná technika

19 %

logistika, 

manipulační technika

17 %

IT

7 %

struktura časopisu podle témat

Průmyslový časopis T+T Technika a trh Témata čísla Návaznosti, termíny

1–2/2019 Kompresory, vzduchotechnika vyjde 4. 2. 2019 (uzávěrka 4. 1. 2019)

Kompresory, vzduchotechnika, čerpadla, armatury, 

certifikace a zkušebnictví

3/2019    Elektrotechnika a automatizace vyjde 11. 3. 2019 (uzávěrka 11. 2. 2019)

Elektrotechnika, elektronika, osvětlení, zabezpečovací systé-

my, měřicí a regulační technika, automatizace, značení 

a identifikace, průmyslové spojovací a upevňovací prvky, 

montážní a instalační systémy. 

Amper 19.–22.3.2019                                             

Den automatizace a značení / duben 2019                                               

FASTENER Stuttgard 19.–21. 3. 2019                                       

Hannover Messe 1.–5. 4. 2019

4/2019     Jeřábová, zdvihací a manipulační technika vyjde 15. 4. 2019 (uzávěrka 15. 3. 2019)

Jeřábová, zdvihací a manipulační technika, dopravníkové 

systémy, jednoúčelové stroje, ložiska a další pohybové 

mechanismy. Doprava, logistika, skladování, regálové 

systémy, obaly a obalové systémy. Automotive.

Global Automotive Components and 

Suppliers Expo   21.–23. 5. 2019

For Industry květen 2019

TIMTOS 4.–9. 5. 2019

5/2019     Strojírenský speciál vyjde 13. 5. 2019 (uzávěrka 12. 4. 2019)

Trendy ve strojírenství, stroje a nástroje, obrábění, tváření, 

svařování a technické plyny. Kolejová doprava, drážní 

technika a příslušenství. Plasty - technologie, materiály 

a jejich využití.

MSV Nitra 21.–24. 5. 2019
EloSys 21.–24. 5. 2019
Czech Raildays 11.–13. 6. 2019
Formy a Plasty květen 2019
CHINAPLAS 21.–24. 5. 2019

6/2019     Tvářecí stroje vyjde 17. 6. 2019 (uzávěrka 17. 5. 2019)

Tvářecí, řezací a kovoobráběcí stroje, industry 4.0, nástrojárny, slévárny. Povrchové úpravy a dělení materiálů. 

Řídicí systémy a softwarová podpora. Hutní materiál.

7–8/2019  Obráběcí stroje vyjde 26. 7. 2019 (uzávěrka 28. 6. 2019)

Obrábění, upínací systémy .

Tribologie a chemie pro strojírenství

MSV Brno  7–11. 10. 2019

9/2019     1. vydání – MSV Brno speciál vyjde 30. 8. 2019 (uzávěrka 31. 7. 2019)

Stroje, nástroje a příslušenství pro obrábění a tváření,

svařovací technika, povrchové a tepelné úpravy.

Automatizace, elektrotechnika, Industry 4.0.

Vzduchotechnika, klimatizace, filtry a filtrační zařízení.

Energetika, obnovitelné zdroje energie, úspory energie.

EMO Hannover 16.–21. 9. 2019

MSV Brno  7.–11. 10. 2019

ENVITECH 7.–11. 10. 2019

10/2019   2. vydání – MSV Brno speciál vyjde 30. 9. 2019 (uzávěrka 30. 8. 2019)

Stroje, nástroje a příslušenství pro obrábění a tváření,
svařovací technika, povrchové a tepelné úpravy.
Převody, pohony a frekvenční měniče.
Manipulace, doprava, logistika, skladování a obaly.
Průmyslové spojovací a upevňovací prvky, montážní
a instalační systémy, lepidla a pásky.

MSV Brno  7.–11. 10. 2019
Transport a logistika 7.–11. 10. 2019
Fastener Poland říjen 2019 
Blechexpo 5.–8. 11. 2019

11/2019   Industry 4.0, průmyslová robotika vyjde 8. 11. 2019 (uzávěrka 14. 10. 2019)

Automatizace. Jednoúčelové stroje, ložiska
a dopravníkové systémy.
Ocelové konstrukce, výroba montovaných hal,
technologie budov, hliníkové prvky a profily.
Automotive - výrobci a dodavatelé materiálů,
komponentů a strojů pro automobilový průmysl .

NORTEC Hamburg 21.–26. 1. 2020     

12/2019   Pohony, hydraulika a pneumatika vyjde 9. 12. 2019 (uzávěrka 11. 11. 2019)

Pohony, motory, převody, spojky, brzdy, frekvenční
měniče. Hydraulika, pneumatika - mechanizmy, stroje
a nářadí.
Tribologie - oleje, maziva, těsnění, lepidla a tmely.
Vytápění a chlazení, rozvody tepla, tepelná čerpadla.
Měření, regulace, průtokoměry, měřiče hladin, senzory.

Infotherma leden  2020                                              
Moderní vytápění únor  2020

T+T Technika a trh 
je polytechnický časopis, přinášející 
informace a zajímavosti o průmyslu 
České a Slovenské republiky. 

 formát A4 (210 × 297 mm)

 vazba V2, lepená

 blok časopisu – 115 g matná křída

 obálka – 250 g křída, lamino/UV lak

26. ročník

12 čísel v 10 vydáních

náklad 8 000 výtisků (veletržní speciály 10 000 výtisků)

cena výtisku 60 Kč/3 €
roční předplatné 390 Kč/25 €
elektronické předplatné 390 Kč/25 €

Průvodce
světem průmyslu
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Stránková inzerce uvnitř časopisu

Cena [Kč] Rozměry inzerce [mm]

čb 2 barvy 4 barvy do zrcadla na spad

2/1 64 500 69 000 80 000 420 × 297

1/1 36 000 40 500 54 000 180 × 267 210 × 297

2/3 26 000 30 000 38 000 180 × 170 210 × 185

1/2 21 000 24 000 30 000
180 × 125

88 × 267

210 × 140

99 × 297

1/3 14 500 17 500 22 000
58 × 267

180 × 80

73 × 297

210 × 95

1/4 12 000 13 500 16 000
88 × 125

118 × 95

1/6 6 000 7 000 10 000 58 × 125

U rozměrů na spad je potřeba přidat ke všem rozměrům 3 mm!

T+Tnews je elektronický týdeník, zpracovávaný redakcí časopisu Technika a trh, ve kterém se 

čtenáři mohou seznámit formou krátkých zpráv s novinkami domácího a zahraničního 

průmyslu z oborů obrábění, elektrotechnika, pohony, komponenty, kompresory, vytápění, 

manipulační technika, plasty a IT ve výrobě. Díky jednoduchosti, rychlosti a dostupnosti 

mailu newsy informují o nejnovějších trendech ve výzkumu, vývoji a výrobě. Týdeník T+Tnews 

je zasílán e-mailem zdarma každý čtvrtek odpoledne. Pro T+Tnews byl zvolen formát *.html 

s obrázky vloženými do textů formou odkazů na naše domovské www stránky. Rovněž 

u delších zpráv je pokračování uloženo ve www archivu. 

Inzerci přijímá
MediaMax, s.r.o.

Brandlova 9

702 00 Ostrava 1

mediamax@ccb.cz

Tel.: +420 553 810 130 

Fax: +420 597 579 159

mediamax@ccb.cz, 

www.mediamax.cz

Šéfredaktor 
Ing. Aleš Vítek

vitek@ccb.cz

Tel.: +420 545 222 776

www.technikaatrh.cz

Adresa redakce
CCB, spol. s r. o.

Okružní 19

638 00 Brno 

Tel.: +420 545 222 776  

180 mm 180 mm18 mm 18 mm

267 mm 267 mm

15 mm 15 mm

6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
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Elektronický týdeník T+Tnews
a webový prostor www.technikaatrh.cz

Ceník inzerce www.technikaatrh.cz
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T+Tnews vychází 
každý týden ve čtvrtek.

Uzávěrka příspěvků a inzerce 
je ve čtvrtek do 12.00 hod.

Bannery Cena/týden [Kč] Rozměr [body]

1  Leaderboard 4 000 980 × 150

2  Skyscraper (pouze web) 2 500 150 × 600

3  Big Square 2 500 250 × 250

4  Full Banner 2 000 468 × 60

Textová inzerce Cena/týden [Kč] Rozsah [body]

Komerční zpráva na hlavní straně 2 000 700 × 200

Slevy

2–4 týdny

5–13 týdnů

14–26 týdnů

10 %

20 %

30 %

Storno

14–8 dnů před vydáním

7 a méně dnů před vydáním

50 %

100 %

Slevy

Opakování 2 ×

Opakování 4 × 

Celoroční objednávka

5 %

10 %

15 %

Storno

15 dní před uzávěrkou

Po uzávěrce

30 %

70 %

Inzerce na obálce časopisu a speciální inzerce

Umístění Cena [Kč]

1. strana obálky 95 000

2. strana obálky / 1. vnitřní strana 58 000

3. strana obálky 56 000

4. strana obálky 69 000

Otevírací dvoustrana obálky 150 000

2.–3. vnitřní strana 72 000

4.–5. vnitřní strana 72 000

PR prezentace

1/1 PR článek 27 000

2/1 PR článek 54 000

Nestandardní

Barevná vizitka 90×50 mm 5 000

Proužek kolem časopisu od 3,–

Vkládaná inzerce od 3,50 za A4

Vždy na dosah!
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Budeme tu pro vás i zítra. Naše fi rma 
je stabilní společností s dlouholetou 
tradicí, která se o svoje klienty stará 
již od roku 1991

Tvorba webových stránek

Sociální sítě 
bereme vážně

WEBSERVIS
Tvoříme a spravujeme weby, e-shopy, 

internetové portály, magazíny a blogy, 

grafické šablony, microsite

i komunikační strategie

Chcete originální 
a atraktivní web?
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www.webservis.cz

Více než 7 500 webstránek 
v USA a v Evropě 
má design od nás

CCB, spol. s r. o., Oddělení Webservisu, Okružní 19, 638 00 Brno, +420 545 222 775, www.webservis.cz, info@webservis.cz
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Více než dvacet let sbírání zkušeností v oblasti technologie tisku 

v kombinaci s kreativitou našich grafiků je zárukou úspěšného 

dotažení všech projektů k finálnímu produktu. Ať už se jedná 

o vizitku nebo rozsáhlou knižní publikaci, jsme vždy tou správnou 

adresou, na kterou se můžete s důvěrou obrátit. Výsledkem naší 

práce je vždy požadovaná kvalita odpovídající ceně.

Díky propojení s firemní ofsetovou tiskárnou a knihárnou Vám 

nabízíme kompletní službu od grafického návrhu až po dodání finální 

tiskoviny. Pro menší počty výtisků řádově do stovek kusů nabízíme 

malonákladovou formu barevného tisku na naší digitální tiskárně. 

Naším cílem není dodat pouze potištěný papír, ale finální výrobek 

v podobě vizitky, časopisu či knihy. Cena je stanovená vždy přesně 

na míru Vašim požadavkům. Neváhajte a požádajte nás o konzultaci 

a stanovení ceny Vaší tiskoviny.

Knižní publikace zabývající se kolekcí historických 

vědeckých přístrojů v mikulovském regionálním 

muzeu. Byla oceněná 3. místem v soutěži 

o Cenu Gloria musealis za rok 2011. Kompletní 

předtiskové zpracování a ofsetový tisk v naší firmě.

Regionální noviny pro město Mikulov 

se devatnáctiletou tradicí. Kompletní předtiskové 

zpracování a ofsetový tisk v naší firmě.

Nabídkový trojlist developerského projektu 

v Medlovicích. Zadavatelem tiskoviny byla společnost 

Development Group–Moravia. Kompletní grafické 

zpracování a ofsetový tisk v naší firmě. 

Příklady tiskovin pro malonáklodový tisk

Nabídka grafických služeb
•  návrhování a zpracování vizitek, letáků, pohlednic, etiket, 

plakátů, billboardů, inzerátů, bannerů

•  návrhování a zprovoznění webových stránek, bannerů 

statických i animovaných

•  návrhování a zpracování příruček, knih nebo časopisů

• profesionální úpravy fotografií a jejich retušování

• skenování

• vizitky osobní i firemní

•  pozvánky, svatební oznámení, kompletní tiskový servis pro 

společenské akce

• pohlednice a zvětšené fotografie

• obalové štítky a etikety

• uživatelské příručky, technické manuály a ceníky

• firemní a zájmové občasníky

• výroční zprávy a mnoho dalších krásných věcí...

Kontakt:
vedoucí studia: Ing. Roman Zavřel

e-mail: zavrel@ccb.cz 

tel.: +420 545 222 778

mobil: +420 736 485 266

web: www.ccb.cz

Grafické studio Jsme tu pro Vás...
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Tiskneme 24 hodin denně! Tiskárna
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Exkluzivní golfový měsíčník

Regionální noviny pro město Hustopeče Katalog strojů pro Agrotec a. s.

Plakát pro ND Brno (formát A2)

Kontakty:
Vedoucí tiskárny:  Martin Procházka

Obchodní oddělení:  Michal Kunický

Telefon:  545 222 585 

Mobil:  +420 604 210 059 

E-mail:  tiskarna@ccb.cz 

web:  www.tiskarnabrno.cz 

Naše tiskárna vám vytiskne

• časopisy, knihy

• katalogy, publikace, ročenky

• prospekty, letáky a plakáty

• pohlednice, samopropisovací formuláře

• brožury, mapy

• kalendáře (stolní i nástěnné), TW 3:1, 2:1

• kulacení rohů

Naše tiskárna vám také zprostředkuje

• balení a expedici dle přání zákazníka

• grafický návrh v našem DTP studiu 

• direct mailing

Naše tiskárna vám dále zakázky knihařsky zpracuje

• vazbu V1, V2 (V4, V8)

• spirálovou vazbu Twin wire určenou pro výrobu kalendářů

• skládání, snášení a rylování

• děrování a perforování

• výsek, laminování (UV lak, parciální UV lak)

Kvalitní ofsetový tisk do formátu A2 
s tradicí od roku 1992 

K t l t jů A tR i ál í i ě t H t č

Pl kát ND B (f át A2)E kl i í lf ý ě íč ík

V roce 1992 bylo ve vydavatelství CCB vytvořeno samostatné 

středisko tiskárna, aby mohla vzniknout vlastní výrobní kapacita 

vhodná pro kompletní tiskařské a knihařské zpracování 

časopisů.

Největším přínosem pro naše zákazníky je třísměnný provoz. 

Díky němu jsme schopni zhotovit i poměrně složitou zakázku 

včetně knihařského zpracování v rekordně krátkém čase.

Technické údaje pro dodávání dat:
• kompozitní soubory ve formátech PDF nebo PostScript

•  pdf soubory zhotovujte nejlépe v programu Adobe Acrobat 

z postscriptových souborů s volbou „Komerční tisk (Press)“

•  v případě většího množství stran (kniha, brožura, časopis) 

zhotovujte pdf vždy po jednotlivých stranách

• vše ukládejte v barvách CMYK, nikdy ne v RGB.

•  v případě, že je dokument na spadání, přidejte na každou 

hranu strany 3 mm na spad a ořez

•  rozlišení souboru musí být dostatečné (běžně 300 dpi). Příliš 

velké rozlišení je naopak zbytečné.

Podklady lze dodat:
•  e-mailem – na adrese tiskarna@ccb.cz (do velikosti 10 MB)

•  větší soubory na FTP

•  na médiích CD, DVD, flash disku.

Technické parametry
• maximálně potisknutelný formát, A2+ (650 mm×480 mm)

• maximálně potisknutelná plocha, (630 mm×460 mm)
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Technické a obchodní podmínky inzerce

doplnění technických a obchodních podmínek
Zadavatel inzerce souhlasí s otištěním inzerce z dodaných podkladů bez korektury v časopisech vydavatelství CCB. 

Korekturu si zadavatel může vyžádat na základě objednávky. Zadavatel či objednatel odpovídá za jazykovou a věc-

nou správnost dodaných podkladů ke všem placeným službám (zejména fotografie, texty, loga, ilustrace) a prohlašu-

je, že má vyřešena autorská práva těchto dodaných podkladů dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. ve znění poz-

dějších předpisů. V případě, že autorská práva k dodaným podkladům nemá zadavatel vyřešena, nese zadavatel 

plnou odpovědnost za veškeré důsledky z toho plynoucí.

Při stornování objednávky inzerce po termínu uzávěrky bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny inzerce.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

Vydavatel CCB, spol. s r. o. (dále jen vydavatel) má právo nezveřejnit inzerci nebo pozastavit další objednané plnění 

v případě, že nejsou uhrazeny všechny předešlé splatné závazky zadavatele (odběratele). Jestliže zadavatel (odběratel) 

neplní své závazky k vydavateli řádně a ve splatnosti, může vydavatel zkrátit všechny poskytnuté slevy a další bonusy. 

Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, jestliže zadavatel průběžně neplní 

své závazky. Zasláním podkladů pro zveřejnění souhlasí zadavatel s těmito podmínkami.

Poštou na adresu redakce na médiích CD, DVD nebo USB disk. Nakopírováním na náš FTP server. O parametry pro 

připojení požádejte příslušnou redakci. O úspěšném nakopírování informujte redakci e-mailem.

Naším cílem je poskytnout dostatek informací všem zúčastněným 

na přípravě inzerce pro její korektní reprodukci. Věnujte, prosím, 

uvedeným informacím chvíli pozornosti. Odměnou pro Vás i pro 

nás bude reprodukce inzerce v podobě, která bude důstojně 

reprezentovat Vaši firmu nebo produkty.

Těšíme se na Vaše podklady.

Doručení inzerce

kontaktní údaje
Podrobnější informace k technickým podmínkám 

získáte na tel.: 545 222 778, 

nebo na e-mailové adrese studio@ccb.cz

nejčastější chyby

Nesprávné rozměry – rozměry dodaného inzerátu 

nesouhlasí s tabulkou rozměrů v edičním plánu.

Inzerce s prvky zasahujícími až k okraji stránky nemá 
přídavek do spadu.

Nejsou dodrženy mrtvé zóny, inzerát po ořezu vypadá 

nepovedeně. Texty na hranici inzerátu jsou uříznuté nebo 

chybí úplně.

Nevhodně zvolené písmo pro drobné inverzní texty. 
Pokud zvolíte pro text patkové písmo o vý šce menší jak 5 

bodů, dochází při tisku k zalévání patek barvou okolí 

a text se stává nečitelným.

Dodané soubory obsahují pantone barvy. Hrozí nebez-

pečí, že objekty obarvené pantone barvami nebudou 

v inzerátu vytištěny.

Náhledové PDF – poslali jste do studia soubor PDF 

určený pro korekturu elektronickou poštou.  Tyto soubory 

se vyznačují malou velikostí a velmi nekva litními (zubatý-

mi) obrázky. Pozor, při pro hlí žení na obrazovce jsou tyto 

lehce přehlédnutelné.

Nepoužívejte ve vašich inzerátech obrázky z we bov-
ských prezentací. Na obrazovce vypadají  uspokojivě, 

ale po převedení do tiskového rozlišení jsou malé 

a vytisknou se zubatě. Lepšího výsledku nedosáhnete ani 

pokud u takových obrázků dopočítáte rozměry a rozlišení.

Zapomněli jste obrázky použité v inzerci převést z barev-

ného prostoru RGB. V lepším případě se obrázek vytisk-

ne barevně, ale barvy neodpovídají vašemu záměru. 

V horším případě se obrázek vytiskne černobíle.

Pokud nepřevedete písma na křivky, budou ve va  šem 

inzerátu nesmyslné znaky a stane se nečitelný.

Nepoužívejte příliš tenké linky (tenčí než 0,1 mm). Hrozí 

nebezpečí, že se takové linky nevytisknou.

Dle charakteru barevných ploch v inzerátu správně 

nastavte přetisk (vykrojení) černých objektů.

kompletně připravená inzerce v elektronické podobě

Překontrolujte rozměry inzerce dle tabulky pro příslušný časopis. Dodržujte mrtvé zóny. Nepoužívejte Pantone barvy 

(páté barvy). Pro inverzní texty (bílý text na tmavém pozadí) používejte tučné a bezpatkové řezy písem.

Jak připravíte soubory ve formátu EPS
K inzerci přiložte použité soubory písem ATM (.PFB + .PFM) nebo Truetype (.TTF), eventuelně rozložte použitá písma do 

křivek. Pokud používáte platformu Macintosh, vždy rozložte použitá písma do křivek a soubory písem neposílejte. 

Obrázky v rozlišení 300 dpi (120 dpc) v prostoru CMYK. Nezapomeňte přiložit náhledový PDF soubor.

Co musí splňovat soubory ve formátu PDF
Kompozitní CMYK (neseparovaný, v Akrobatu se zobrazuje barevně). Včetně pasovacích a ořezových značek. Použité 

obrázky CMYK, 300 dpi. Měřítko 1:1. Generovány s volbou „Press optimized“ nebo „Press quality“ (v českém Akrobatu 

„Komerční tisk“, ve vyšších verzích Akrobatu „Tisková kvalita“).

Ostatní formáty souborů QXD, INDD, AI, CDR, JPG, TIFF a další, konzultujte s DTP studiem.

inzerce pro zpracování v DTP studiu

Nezapomeňte na maketu inzerátu, kde budou zakresleny jednotlivé použité prvky – loga, texty a obrázky. Maketu 

můžete dodat i v elektronické podobě. K logu  dodejte grafický manuál (způsoby použití a varianty vašeho loga).

Texty – v elektronické podobě, neformátované, ve znakové sadě pro Windows, přípony souborů – .DOC, .RTF, .TXT.

Vektorové obrázky – ve formátu .AI, .EPS, .CDR. Po dohodě je možné poslat i jiné formáty souborů. Přiložte použi-

té soubory písem ATM (.PFB + .PFM) nebo Truetype (.TTF), eventuálně rozložte použitá písma do křivek. Pokud použí-

váte platformu Macintosh, vždy rozložte použitá písma do křivek a soubory písem neposílejte.

Rastrové obrázky dodávejte v měřítku 1:1 při rozlišení 300 dpi (120 dpc). Obrázky ukládejte ve formátu .TIFF nebo 

.EPS (bez JPEG komprese). Pokud použijete formát JPEG (JPG), zvolte minimální kompresi, což odpovídá maximální 

kvalitě obrázku. Používejte barevné prostory LAB, RGB, CMYK. Nepoužívejte indexované barvy. Vyhněte se používání 

textů v rastrových obrázcích. Po vytištění je kvalita rozrastrovaného textu výrazně horší (zubaté hrany, pokud použijete 

barevné pozadí mohou vznikat okolo písmen bílé linky).

E-mailem nebo na paměťových médiích na adresu redakce. Nakopírováním na náš FTP server. O parametry pro při-

pojení požádejte příslušnou redakci. O úspěšném nakopírování informujte redakci e-mailem.
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