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Společnost Sumika Polymer Compounds Europe, dříve působící pouze ve Spojeném Království a Francii,
otevírá novou továrnu v polské Poznani. Sumika Polymer Compounds Europe tak bude schopna pokrýt
rostoucí evropskou poptávku po polypropylenu, který dodává i českým a německým výrobcům automobilů
a bílého zboží. Zkrácením dodavatelské trasy, především do České republiky a Neměcka, plánuje snížit

í čtenáři,
emisní stopu.
dává zelenou
nové dceřiné vydání
spo- Firma očekává
vzrůstající poptávku
po plněných Sumika který
á se kPředstavenstvo
Vám první
letošní
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TECHnews,
tak jako
loňském
Polymer Compounds
Europe, v
součást
lečnosti „Sumika Polymer Compounds Poland Sp. polypropylenech v této oblasti v souladu s ex- japonské skupiny Sumitomo Chemical, vyrábí
vycházet
každé
třibýttýdny.
Z o.o.“ (SPCP),
která má
letos založena v Pol- panzí segmentu elektrických vozidel (EV), kte- termoplasty již více než 40 let a nabízí širokou
sku. Se stávajícími výrobními lokalitami ve Francii ré jsou v důsledku zpřísnění environmentálních škálu termoplastů a termoplastických elastomerů
a Velké Británii, TECHnews
stejně jako nedávnými 2020:
akvizice- požadavků čím dál atraktivnější. Nová výrobna na bázi polyolefinů. Jsme lídrem v oblasti vysoce
ny vycházení
mi v Turecku a nově vznikající filiálkou v Polsku, o rozloze přibližně 5 500 m2 bude zaměřena na
je SPC schopna pokrýt celou Evropu a snížit tak výrobu plněných polypropylenů.
emise uhlíku z dopravy pomocí dodávek na místní úrovni.
Tato investice přinese společnosti SPC Group další výrobní kapacitu 30 000 tun a zvýší celkovou
SPC EU s hrdostí oznamuje vytvoření nové po- výrobní kapacitu v Evropě na 170 000 tun ročbočky v Poznani. Město, ležící na západě země, ně. Založení nové pobočky v Polsku zajistí nová
má snadný přístup k existující dálniční síti. Jednou pracovní místa pro přibližně 30 zaměstnanců
ze silných stránek této lokality je blízkost k zákaz- s dvěma kompaundačními linkami. Součástí imníkům v Polsku, stejně jako v Německu a České plementace je i výstavba sil pro skladování a přerepublice: vysoce průmyslové geografické ob- pravu materiálů. Zahájení výroby je naplánováno
lasti, která zahrnuje mnoho výrobců automobilů na první čtvrtletí roku 2022.
i domácích spotřebičů. Celková strategie expanze
SPC EU je rozvíjet přiměřeně velké pobočky co
nejblíže jejich obchodním partnerům. Pro ještě
větší přiblížení se svým odběratelům, se společnost spoléhá na svého partnera a distributora,
skupinu RADKA –
www.radkainternational.eu

kvalitních polyolefinových termoplastů a termoplastických elastomerů. Posláním našich zaměstnanců je přímo přispívat k udržitelnému rozvoji
našich obchodních partnerů. Pomáháme sledovat
jejich ekonomický růst v souladu s environmentálními požadavky. Specializujeme se na směsi polypropylenu (PP) pro automobilový průmysl, bílou
techniku a speciální aplikace. Naše materiály jsou
respektovány díky široké škále produktů s výbornými vlastnostmi. Stejným způsobem realizujeme
dodávky plastů pro průmyslové využití. Neustále
vyvíjíme nové technologie, abychom uspokojili požadavky nových aplikací. Jako člen globální
skupiny společností Sumika ve Spojených státech
amerických, Saúdské Arábii, Thajsku, Číně, Japonsku, Indii, Turecku a Polsku jsme globálním partnerem zajištujícím lokální dodávky a podporu našim
zákazníkům po celém světě.
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Objevte řešení založené na chemii,
která přispívají k mobilitě zítřka
Společnost BASF uvedla na trh virtuální vozidlo,
které představuje široké portfolio automobilových řešení společnosti BASF. Od technických
plastů a nátěrů až po katodové materiály a maziva pomáhá tento nový interaktivní nástroj zákazníkům neustále inovovat a posouvat vpřed
odvětví mobility. Díky virtuálnímu vozu mohou
výrobci OEM, inženýři, designéři a vývojáři podrobně prozkoumat vozidlo z různých oblastí, ať
už jsou to konkrétní materiály a jejich vlastnosti, různé hnací soustavy nebo podvozky s cílem
najít nejlepší řešení pro svoje potřeby. Vývoj virtuálního vozidla pomáhal vést Alex Horisberger,
senior specialista na design ve společnosti BASF.
Ve spolupráci s globálními týmy společnosti BASF

zabezpečili, že virtuální vůz je funkční, technicky
a esteticky příjemný nástroj, který může inspirovat k transformaci automobilového průmyslu.
Prozkoumejte virtuální vozidlo a seznamte se
s řešeními BASF, která přispívají k mobilitě zítřka.

DEMAG založil Sumitomo (SHI)
Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o.
Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,
s potěšením oznamujeme, že jsme začátkem roku založili v Praze dceřinou společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o., která bude od 1. 4. 2021 poskytovat služby našim zákazníkům.
V založení vlastní dceřiné společnosti se odrazil stoupající význam českého a slovenského trhu. Naše aktivity budeme v další letech cíleně zvyšovat, s důrazem na poradenství a servis strojů a systémů.
Sortiment naší společnosti, celosvětově třetího největšího výrobce vstřikovacích strojů a systémů, byl v uplynulých letech rozšiřován. Naše německé pobočky poskytují našim zákazníkům na celém světě cílenou podporu při specifických
poptávkách a aplikacích v oborech jako je automobilový průmysl, elektronika, obalová technika, lékařství a spotřební
průmysl. Chytré strojírenské technologie a aplikované technologie jsou a i nadále budou důležitým faktorem růstu
a úspěchu.
Založením nové dceřiné společnosti bude posíleno poradenství v oblasti aplikované techniky a procesní technologie a díky moderním servisním konceptům na včasnou diagnostiku a řešení problémů zaručen pro zákazníky bezodkladný servis a spolehlivé fungování našich řešení.
Na pozici jednatele naší dceřiné společnosti Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o. jsme získali zkušeného odborníka z oboru zpracování plastů pana Davida Svobodu.
Chtěli bychom srdečně poděkovat společnosti Esinte & Team za dlouholetou spolupráci, která bude oficiálně ukončena k 31. 3. 2021.
Pan David Svoboda a jeho tým se již velmi těší na spolupráci s Vámi.
Od 1. 4. 2021 nás můžete kontaktovat na této adrese:
Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o.
K Bílému vrchu 2912/3 193 00 Praha 9
E-mail: sdcz.info@shi-g.com
Telefon: +420 296 226 210
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K.D. Feddersen a Ascend Performance Materials
na prahu nové spolupráce
Hamburský distributor plastů K.D. Feddersen nyní nově distribuuje polyamidy od společnosti Ascend Performance Materials, největšího
plně integrovaného výrobce polyamidu 6.6 na světě, v Německu a ve většině dalších evropských zemí.
Kromě Vydyne® (PA 6.6, PA 6) zahrnuje produktové portfolio také novou řadu HiDura® PA 6.10 / 6. 12. Skupiny produktů Ascend se skládají z nevyztužených, vyztužených, modifikovaných a nehořlavých plastů a také speciálů pro vytlačování a vstřikování.
„Jsme rádi, že jsme získali silného partnera ve společnosti Ascend, lídru v oblasti technických plastů, který doplňuje naše produktové portfolio o polyamidové směsi pro naše zákazníky. Tato spolupráce navazuje na naši strategii nabízet našim zákazníkům komplexní portfolio produktových technických
řešení, jakož i vysokou kvalitu pro širokou škálu segmentů a požadavků, jako je automobilový průmysl, E & E, e-mobilita i průmysl, “říká Dr. Stephan
Schnell, výkonný ředitel KD Feddersen GmbH & Co. KG.
„Zaměřujeme se na poskytování vysoké úrovně technické a aplikační podpory vedle našich vysoce výkonných materiálů,“ říká Christelle Staller, evropská
obchodní ředitelka společnosti Ascend. „K.D. Feddersen sdílí tento cíl a my jsme rádi, že je můžeme mít jako distribučního partnera. “

Pohon ozubených kol a pastorků
a závitový pohon pro etážový systém

Zvýšená účinnost díky etážovým systémům
Zdvojnásobení výstupního objemu dílů se stejnou velikostí nástroje a stroje, se zvládnutelnými
investicemi a výrazně nižšími jednotlivými náklady? Abychom zajistili, že tato myšlenka nezůstane pouhou iluzí, spoléhají některé vstřikovací lisy
na etážové systémy, zejména u plochých plastových dílů.

V klasickém provedení se etážový systém skládá
ze střední části a dvou stran s vyhazovači. KNARR
nyní nabízí dva různé mechanismy pro synchronní zdvihy na obou stranách formy. Obě alternativy lze flexibilně přizpůsobit požadované délce
dle požadavků.

Závitový pohon (položka č. 462000)
Inovativní řešení v oblasti etážových systémů:
Speciální geometrie vřetena umožňuje výrazně
vyšší přenos síly. Současně díky kompaktnější
konstrukci je prostor pro nástroje zmenšen na
minimum. Není potom problém použití manipulačních robotů nebo přídavné vstřikovací jednotky. Spirálový pohon je užitečným řešením pro
vysokorychlostní formy.

Na rozdíl od klasického vstřikovacího nástroje
jsou dvě nebo více dělících rovin paralelně za sebou. Toto uspořádání je jedním z nejdůležitějších
parametrů etážových systémů: zajišťovací síla
stroje je tak využita optimálně.
Zdvojnásobení kavit znamená zdvojnásobení
produkce výlisků. Optimálně vypočítaná hodinová rychlost stroje umožňuje výrazně vyšší objem výroby, což vede k výrazně nižším nákladům
a enormnímu zvýšení produktivity.
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

Pohon ozubených kol a pastorků
(položka č. 461000)
Klasický pohon ozubených kol a pastorků, který
lze na nástroj namontovat rychle a snadno jako
předem sestavenou jednotku. V závislosti na velikosti formy jsou na nástroj nainstalovány dva
nebo čtyři z těchto pohonů. Uzavřený kryt nabízí zvýšenou stabilitu. Známý, ale optimalizovaný
design nabízí více než 30% úspory místa ve srovnání s podobnými systémy.

www.knarr.co – zast. pan Jiří Reček
728 580 522
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Dynamické společnosti Prusa Research
pomáhají stroje Labtech Engineering
Představovat společnost Prusa Research je asi zbytečné. Každý asi ví, že tahle firma vymýšlí a produkuje 3D
tiskárny, u jejichž zrodu stál Josef Průša. Od doby, kdy světlo světa spatřily první tiskárny, jejichž součástky
bylo možné si vytisknout na již existujících 3D tiskárnách, uplynulo hodně času a v současnosti společností
Prusa Research produkované tiskárny se staly po celém světě etalonem pro spolehlivé a snadné tisknutí 3D
objektů.
Společnost Prusa Research ale došla do stádia,
kdy si uvědomila, že ke komplexnímu pokrytí
zájmu spotřebitelů jejích tiskáren chybí ale
jedna maličkost: možnost dodávat filament,
materiál ve formě struny pro 3D tisk. Tuhle věc
začal Josef Průša řešit v roce 2017, kdy se spojil
s Janem Králem ze společnosti Compuplast, která
na našem trhu zastupuje společnost Labtech
Engineering. Slovo dalo slovo a Josef Průša se
rozjel navštívit výrobní závody této společnosti
do Thajska. O několik týdnů později už mířily
první extruzní linky pro výrobu filamentu do
společnosti Prusa Research v Praze 7, kde už pro
ně byla připravena hala.

SP: Pokud to není tajemství, k jakým
činnostem využívá firma Prusa Research
stroje firmy Labtech? Pokud víme,
v počátcích to bylo k výrobě struny pro 3D
tiskárny.
MP: Ano, přesně tak, linky používáme k výrobě
filamentů – náplní do 3D tiskáren. Vzhledem
k vytížení linek jsme ani o jiném využití
neuvažovali.
projekt.
SP: Firma Prusa Research je velmi
SP: Můžete říct, kolik v současnosti
dynamicky se rozvíjející firmou, hodláte
využíváte strojů od Labtechu a jak jste
ještě rozšířit počet strojů od Labtechu a za
s nimi spokojeni?
jakým účelem?
MP: Od firmy Labtech máme v současnosti 12
extruzních linek na filamenty a k tomu jednu
kompaundační linku na přípravu speciálních
materiálů, protože naším cílem bylo od začátku
dodávat dokonalý produkt a posouvat možnosti
aplikace pro co nejširší využití. S pomocí této linky
jsme už vyvinuli dva nové materiály a v současné
době připravujeme i další.

Za nasazení a péči o extruzní linky se stará Martin
Pešek, Head of Prusa Polymers, dceřinné firmy
Prusa Polymers, která spadá pod Prusa Research.
Toho jsme se zeptali na některé podrobnosti,
související s nasazením strojů a novinek nejen
z výroby.
Svět Plastů (SP): Jak jste se dostali k firmě
Labtech?
Martin Pešek (MP): Josef Průša se v roce 2017
spojil s Honzou Králem z Compuplastu ohledně
dodání extruzních linek. Já jsem se do firmy
nastoupil až na podzim toho roku, když už byly
první linky objednané.
SP: A jaká byla role Compuplastu při
zavádění technologie ve vaší firmě?

SP: Materiály pro výrobu filamentů berete
od českých výrobců?
MP: Vstupní suroviny, které používáme, se zatím
v České republice moc nevyrábějí. Jsme proto
nuceni odebírat suroviny z celého světa. S aditivy
a plnivy je situace lepší, zde se aktivně snažíme
spolupracovat s českými firmami.
SP: A neuvažujete náhodou se v této oblasti
osamostatnit a sami se pustit do výroby
granulátu?
MP: I takové myšlenky byly – zejména z důvodu SP: Jak jste spokojeni se servisem
celosvětového nedostatku PLA granulátu –, ale a pravidelnou údržbou, zajišťuje ji pro vás,
to si myslím že by i pro nás byl příliš ambiciózní jako stěžejního klienta přímo Compuplast
nebo ji realizujete prostřednictvím její
partnerské sítě?

MP: S firmou Compuplast jsme od začátku
pracovali na detailní specifikaci extruzních
linek, což se vyplatilo, protože při následných
přebírkách u výrobce šlo vždy vše velmi hladce.
Samozřejmostí je asistence firmy Compuplast
při instalaci a rozběhu linek v našem výrobním
závodě.
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MP: Ano, aktuálně máme objednanou
kompaundační linku o větším výrobním výkonu,
abychom nemuseli brzdit produkci zmíněných
speciálních materiálů, které vyvíjíme. Díky kvalitě
našich výrobků poptávka stále převyšuje naší
výrobní kapacitu, proto počítáme do budoucna
se zakoupením dalších extruzních linek, ale
aktuálně nás limitují výrobní prostory.

MP: Pravidelnou údržbu nám pomohla firma
Compuplast nastavit, ale provádíme si ji už sami.
Vzhledem k počtu linek a 300km vzdálenosti
našich firem by to nebylo realizovatelné.
Compuplast nám nicméně pomáhá zajistit
náhradní díly, a v případě poruchy dělá vše proto,
aby výroba mohla opět v co nejkratší době najet.
pokračování na další straně
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pokračování
SP: … a vládne z vaší strany naprostá
spokojenost nebo se tu a tam objeví nějaké
„mušky“?
MP: Nemůžu si stěžovat. Honza Král a jeho tým
se nám vždy snaží vyjít vstříc, a protože sami
mají extruzní linku od firmy Labtech, probíhá
i nadstandardní spolupráce ve formě zápůjček
jimi odzkoušenými nástroji a periférií k lince.
SP: Zajímavé by jistě bylo vědět, zda se
nějak angažujete ve zpětném odběru
a recyklaci plastů?
MP: Toto je jedno z témat našeho materiálového
vývoje. Máme vlastní drtírnu, ale protože
nechceme dělat kompromisy ve kvalitě, tak
na finálním produktu stále pracujeme. Zatím
materiál zpracováváme pouze interně. Zpětný
odběr prázdných cívek je také téma a přemýšleli
jsme o tom už na počátku, takže naše cívky

mají kartonový střed a tím jsme ušetřili skoro
polovinu hmotnosti plastu v porovnání
s běžně používanými cívkami, ale protože 90
% naší produkce jde na export, je jejich vracení
problematické.
SP: Hrdě jste se pustili po nástupu Covid-19
do výroby plexisklových štítů, které jste
portovali do míst, kde jich bylo třeba.
Záslužná činnost! Byly k výrobě štítů v akci
také stroje od Labtechu?

rozvolnili naše přísné nároky na výrobek – tak,
abychom ho mohli poskytnout v krátkém čase
všem, co filamenty potřebovali.
SP: Dá se konstatovat, co je cílem firmy
Prusa Research v nejbližší době?
MP: Cílů celé skupiny je mnoho, ale obecně
jde o to zajistit zákazníkovi kompletní zážitek
z 3D tisku. Od kvalitní tiskárny přes filamenty
či program na přípravu modelů. Kdybych měl
mluvit za firmu Prusa Polymers, kam výroba
a vývoj filamentů spadá, nadále chceme udávat
trend v kvalitě výrobků. Abych byl konkrétní, před
našim příchodem na trh byl standard tolerance
průměru 0,05 mm, který jsme snížili na 0,02
mm – a ostatní výrobci nás postupně následují.
Samozřejmě budeme dále vyvíjet nové produkty.

MP: Na výrobě štítů jsme se samozřejmě podíleli –
náš vývojový tým například nechal výrobek
certifikovat – a v první fázi, kdy byly čelenky
štítů tištěné, šlo samozřejmě o tisk z filamentů
vyrobených na linkách firmy Labtech. Také
jsme reagovali na extrémní poptávku po PETG
filamentu právě pro tisk ochranných prostředků,
a kromě rozdání zhruba dvou tun filamentů jsme SP: Děkujeme za rozhovor!
zavedli zlevněný produkt, u kterého jsme lehce

Znáte to. Krásná zakázka. Objem plastikační jednotky je ok.
Velikost formy je přesně na Vaše stroje. Ale zavírací síla je
potřeba o kousek větší, než Váš stroj povoluje. Co s takovým
dilematem? Vzít zakázku s rizikem, že zavírací síla bude malá
a vy budete muset koupit větší stroj, nebo raději nechat slibnou
zakázku ležet ladem pro někoho jiného?
Pokud jste vybavení vstřikovacími stroji JSW, které mají v základu
kompresní vstřikování a vstřikovaný díl tuto technologii
umožňuje, pak jste v pohodě. Ale co když tyto stroje nemáte?
Proto firma JAN SVOBODA zapátrala na světovém trhu a přináší do České a Slovenské republiky systém zvýšení zavírací síly IronJaw.
Co tento systém nabízí? Zjednodušeně řečeno navýší zavírací sílu stroje o 400tun, nebo o 800tun. Kolik vlastně potřebujete?
Systém se pořídí k formě, na kterou je potřeba a pak se může jednoduše přehazovat z formy na formu. Což přináší zajímavou konkureční výhodu
vstřikovnám, které jsou touto technologíí vybaveny.

Oslovte napřímo a ihned 1500 plastikářských subjektů
VYUŽIJTE ONLINE MAILING plastikářského zpravodaje TECHnews, prolinkovaný na
Vámi určenou webovou adresu
-individuální TECHnews mailing
obsahující jen a pouze vaši inzerci a PR vaší firmy
Vaše informace se v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním firmám,
distributorům, prodejcům
Tento mailing lze realizovat i mimo standardní vydání TECHnews
cena 29000,– Kč
-mailing, který je součástí vydání TECHnews
Vaše komerční sdělení je součástí těla mailu
cena 19000,– Kč
Při dvou a více opakováních výrazné slevy
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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.
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

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

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.
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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

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

*)

*)

minimální možný rozměr

1/4 strany
92 x 132

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

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu
1
2
4

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

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

3
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PLASTINUM™ pro pokrok v plastech

TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2021:
11. 1.–1. 2.–22. 2.–15. 3.–5. 4. _speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26. 4.–17. 5. _speciál Konf.
FORMY-PLASTY Brno – 7. 6.–28. 6.–6. 9. _speciál veletrh PLASTEX-MSV Brno
– 27. 9.–18. 10. –8. 11.–29. 11.–13. 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.
-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici
– cena 19000,-Kč
-varianta celostránkové
A4 prezentace
v rámci TECHnews
viz strana Radici
– cena 19000,-Kč
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a PRna
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informace
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mailing
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(1500 kontaktů) sTECHnews
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koncentrované
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dostane
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odborné
veřejnosti
k
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a
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k odborné
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k
výrobním
firmám.
Tento
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lze
realizovat
mimo
standardní
vydání
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s
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a
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