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Řada Mobil DTE 10 Excel pro plastikářský průmysl

partneři veletrhu MSV Brno 2017 (9. – 13. říjen)
- Mediální
vysoce účinné hydraulické oleje, bez obsahu zinku a silikonu, s chranou proti opotřebení
- olej odpovídá požadavkům moderních průmyslových a mobilních vysokotlakých hydraulických

Mediální partneři
plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. – 18. květen)
systémů
- spolehlivá
čistota Brno,
systému
Svět plastů – č.1/2017
– FORMY
CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 15. května (uzávěrka 11. 4. )
- produktová řada vyvíjená ve spolupráci s klíčovými hráči plastikářského průmyslu

Svět plastů – č.2/2017 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 1. 9. )
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz
Řada Mobil DTE 10 Excel pro plastikářský průmysl
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na
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3Dwiser uzavřel partnerství se společností Formlabs
Česká společnost se stává distributorem proslulých 3D tiskáren pro Česko, Slovensko i Maďarsko
3Dwiser vynikajícím partnerem pro vstup produktů Formlabs na středoevropský trh,“ říká
Michael Sorkin, šéf evropské divize společnosti
Formlabs.

Praha, Česká republika, 31. října 2016 – Společnost 3Dwiser, přední český prodejce technologií pro spolehlivý 3D tisk, posiluje svou nabídku kvalitních stolních 3D tiskáren smlouvou
o distribuci další celosvětově významné značky. Spolehlivé stereolitografické (SLA) tiskárny Form 2 si díky tomu budou moci zakoupit
i zákazníci v Česku, Maďarsku a na Slovensku,
přičemž nově získají plnou technickou podporu
i obvyklou záruku. Tiskárnu, kterou si zájemci
mohou prohlédnout v pražském showroomu
společnosti 3Dwiser, lze u nás oficiálně zakoupit
od letošního října.

Společnost Formlabs nedávno oznámila investici 35 milionů dolarů od investorů z Foundry
Group a Autodesku. Společnost plánuje rozšířit své působení s cílem uspokojit rostoucí po„Nejnovější 3D tiskárna Form 2 nabízí špičkový ptávku po celém světě, posílit výzkum a vývoj
poměr kvality ku ceně, což je zcela klíčové pro i přítomnost na nových trzích.
naše uživatele z různých oborů, stejně tak i pro
prodejce ve střední Evropě,“ doplňuje Tomáš O společnosti 3Dwiser:
Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser. „Rádi
přinášíme na trh spolehlivá a cenově dostupná 3Dwiser s.r.o. je předním českým dozařízení Formlabs, která mění zvyklosti na trhu davatelem a distributorem dostupných
a spolehlivých technologií 3D tisku a postereolitografických 3D tiskáren.“
skytovatelem odborných služeb v oblasti
aditivní výroby. Čerpá z odborného zázemí vlastního týmu specialistů i z přímé
spolupráce s českými a zahraničními výrobci tiskáren a tiskových materiálů i vývojáři profesionálních aplikací pro přípravu 3D tisku. V Praze-Hloubětíně provozuje
unikátní showroom 3D tisku, kde realizuje
také zakázkové služby přesného 3D tisku.
Více informací: www.3dwiser.com.
O společnosti Formlabs
Formlabs (formlabs.com) navrhuje a vyrábí výkonné a dostupné 3D tiskové systémy
pro konstruktéry, návrháře i umělce. Klíčový
produkt společnosti – 3D tiskárna Form 2
– využívá stereolitografie (SLA) k tvorbě
fyzických objektů s vysokým rozlišením
z digitálních předloh. Společnost byla založena v roce 2012 konstruktéry a návrháři
z týmů Media Lab a Center for Bits and
Atoms. Se svými výkonnými, intuitivními
a dostupnými zařízeními se Formlabs stal
novým etalonem profesionálního stolního
3D tisku. Formlabs také vyvíjí vlastní sadu
vysoce kvalitních materiálů pro 3D tisk,
stejně tak i nejlepší software pro přípravu
3D tisku.

Stolní 3D tiskárna Form 2, aktuální model
americké značky Formlabs, využívá výhod
technologie tvrzení světlocitlivých pryskyřic
250 mW laserovým paprskem (SLA). Jde o ideální nástroj pro tisk funkčních i flexibilních dílů
s detailním prokreslením povrchů i velmi komplexní, přesnou geometrií. Nabízí řadu unikátních vlastností a zásadním způsobem zlepšuje
dostupnost stereolitografie pro profesionální
uživatele – jak z pohledu snadného používání,
tak i příznivé ceny.
„Jsme velmi rádi, že díky partnerství se společností 3Dwiser můžeme nabídnout širší podporu české komunitě profesionálů. Díky bohatým
zkušenostem v oblasti 3D tiskových řešení je

6. Seminár z cyklu trendy v plastikárskej oblasti
Tradične v novembri-23.11. a v Nitre sa uskutočnil už 6. ročník seminára Trendy v plastikárskej výrobe. V rámci 6. ročníka sa predstavili zástupcovia firiem Hydraflex, s.r.o.,
MCAE CZ, s.r.o., Fanuc Czech, s.r.o., SolidCAM
CZ, s.r.o. MTT GmbH (Rakúsko), Permacoat
Group, aby sa podelili so skúsenosťami zo
špecifických činností v rámci sektoru spracovania plastov. Seminár so sebou priniesol aj
jednu networkingovú aktivitu, kde účastníci
mali možnosť prezentovať svoju výrobu alebo služby pre ostatných účastníkov seminára
v osobitných priestoroch konferenčnej sále.
Táto aktivita len podporila nadväzovanie nových kontaktov, čo je vždy druhotným cieľom
všetkých seminárov z cyklu Trendy v plastikárskej výrobe.

Umíme vdechnout
život vašim představám

www.csobleasing.cz
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• Úvěr a leasing
• Operativní leasing
• Komplexní pojištění
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MOBIL DTE 10 EXCEL
STVOŘEN PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vývoj výkonných
průmyslových maziv je
jednou ze tří základních
specializací společnosti
ExxonMobil. Zkušenosti
a technologické postupy,
které se podařilo
nashromáždit, vyústily ve
vznik produktové řady Mobil
DTE. Tato maziva jsou určena
zejména pro plastikářský
průmysl a dále
zdokonalována ve spolupráci

TECH news

s klíčovými průmyslovými
partnery.
Pro český trh jsou výkonná
maziva Mobil distribuována
společností Maier &
Korduletsch Maziva, jediným
autorizovaným distributorem
olejů a maziv Mobil
pro Českou republiku.

Vhodné mazivo šetří
spotřebu energie
Společnost Samruddhi
Industries Limited
z indického Sangli, přešla
na řešení navržené
odborníky společnosti
ExxonMobil. Díky tomu
spotřebuje její výroba zhruba
o čtyři procenta méně
energie za rok, než tomu
bylo s konkurenčními mazivy.
Možná se 4 % zdají málo, ale
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při nákladnosti ročního
provozu této společnosti
znamenají úsporu cca 3 000
dolarů. Navíc šetřením
energie se méně
opotřebovávají také stroje,
čímž se i zvyšuje efektivita
celého procesu.
Zkuste to také, šetřete s
námi!
Maier & Korduletsch Maziva
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3D simulace živě ukazuje absorpci
zvuku pěnou Basotect®
n Zvukový vizualizační systém Envision Mobile od Inreal Technologies GmbH
změní akustiku a design na virtuální zážitek
n Praktická simulace absorpce akustických efektů pěnou Basotect® na veletrhu K v Düsseldorfu
Použití melaninové pěny Basotect® od společnosti BASF umožňuje vytvoření optimální prostorové akustiky i zpětně a s minimálním úsilím.
Tento lehký a porézní „tlumič hluku“ je snadno
BASF_Ultracom2016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd 1
použitelný a neomezuje možnosti designu. Prostřednictvím dekorativních akustických desek,
závěsných přepážek, kazetových stropů či individuálně tvarovaných obrazců lze dosáhnout nejen
měřitelného, ale i přímo vjemy postřehnutelného
zlepšení prostorové akustiky. „Účinky akustické
optimalizace v různých prostředích můžeme všem
zákazníkům názorně demonstrovat. Efekt tlumení
hluku je obzvláště působivý, když se v místnosti
Prostorová akustika většinou není při plánování
ihned projeví lepší slyšitelnost,“ říká Peter Wolf,
nových budov nebo během provádění renovací
vedoucí globálního marketingu Basotect® spoprioritou. Po uvedení nového prostoru s určitýlečnosti BASF.
mi akustickými požadavky do provozu se však
často ukáže, že to byla chyba. Nezbytnou funkcí
Akustické a optické efekty Basotect® si mohli na
designu místností je totiž také tlumení hluku,
vlastní kůži vyzkoušet návštěvníci říjnového velea to především ve velkých kancelářích, restautrhu K v Düsseldorfu.
racích či v místech konání velkých akcí.
Spolehlivým pomocníkem je pěna Basotect®, jejíž
vynikající schopnost absorbovat hluk potvrdil zvukový vizualizační systém Envisio Mobile. Ten díky
virtuálním zkušenostem nabízí téměř neomezenou svobodu při navrhování designů. S použitím
3D brýlí a sluchátek mohou majitelé staveb a architekti přímo porovnávat změny akustiky před
a po použití pěny Basotect®. „Envision Mobile ve
virtuálním prostředí ukazuje, že Basotect® dokáže
v různých prostorech měnit akustiku. Fotorealistický 3D displej pak ještě více zvýrazňuje zážitek,“
vysvětluje Enrico Kürtös z Inreal Technologie GmbH.

O Basotect®
Pěna Basotect® má jedinečnou škálu
vlastností. V jejím základu je abraziv31.03.16 12:46
ní materiál zpomalující hoření; zachová
si tak své vlastnosti v širokém rozmezí
teplot a může být použita až do 240 °C.
Vzhledem k otevřeným buňkám v pěnové
struktuře pohlcuje světlo i zvuk, je tepelně izolační a zároveň flexibilní i při nízkých teplotách. Basotect® je registrovaná
ochranná známka společnosti BASF SE.
Více informací na www.basotect.com.
O Inreal Technologies GmbH
Inreal Technologies GmbH, která byla založena v roce 2011 se sídlem v Karlsruhe, se
specializuje na IT a služby, zejména v oblasti architektury a trojrozměrného územního plánování. Díky virtuálním prohlídkám mohou architekti, zadavatelé i laici
dosahovat při plánování a rozhodování
vyššího stupně spolehlivosti. Prostřednictvím simulace se z plánování staveb stává
méně teoretické cvičení a jde spíše přímo
o hmatatelný zážitek. Na základě této odbornosti a rozsáhlým zkušenostem se společnosti Inreal podařilo vytvořit velice realistickou simulaci účinků pěny Basotect ®
v nejrůznějších prostorech. Více informací
na www.inreal-tech.com.

MTF: novinky z veletrhu K 2016:
Na mezinárodním
veletrhu zpracovatelů plastů K 2016
v Düsseldorfu MTF
Technik představil – kromě známých bestsellerů –
řadu výrobkových
inovací, jako například patentovaný 3cestný separační skluz
s válcovým rotačním mechanismem pro zajištění extrémně krátkého času změny (cca
0,3 s) díky servopohonu. Dobré kusy a vtoky
mohou být tak postupně uvolňovány z nástroje a co nejrychleji tříděny.
3cestný separační skluz se instaluje pod nástrojem vstřikovacího stroje pro třídění přicházejících dílů a vtoků. Tento nový separační
skluz je poháněn servopohonem pro
zajištění extrémně krátkého času
změny cca 0,3 sekundy. Díky tomu
mohou být dobré kusy a vtoky postupně uvolňované z nástroje co
nejrychleji roztříděny. Separační
skluz je zkonstruován bez jakýchkoli
bočních mezer, ve kterých by mohly
uvíznout menší díly nebo které by
mohly způsobovat odírání. Proto ho
je velmi snadné čistit a je tak vhodný k použití v čistých provozech.
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Dalším patentovaným zařízením je pravoúhlý buben pro separaci dílů od vtoků.
Speciální rozdělovací mechanismus zabraňuje uvíznutí dílů v mezerách nebo jejich nechtěnému propadnutí separačními
mezerami.

Velkou předností většiny zařízení MTF jsou jejich rozměry, díky kterým šetří pracovní prostor.
Do této skupiny patří i 90° dávkovací dopravník, který společně se separačním skluzem
slouží jako přívod pro obdélníkový buben.
Stejně tak paralelní plnicí stanice extrémně
plochého provedení se hodí i do nejmenších
prostor. Slouží k plnění dvou beden, například
pod výstupními dopravníky stroje.

Na veletrhu K 2016 si mohli návštěvníci vyzkoušet na vlastních dílech a vtocích funkčnost šnekového separátoru, separačního válečkového
nástavce a válečkového separačního bubnu,
které byly na stánku v provozu. Všechna tato
Kromě toho MTF Technik na veletrhu vystavil
zařízení dokázala, jak snadno pracují a přitom
malý dopravník pro předávání malých dílů,
odvádí dokonalé výsledky při třídění.
v provedení s pohonem uprostřed a převalujícími se břity po stranách.
Dalším klíčovým aspektem na „Káčku“ bylo
předvádění různých plnění dílů v zásobníkových stanicích. Například na prezentovaném
kompaktním plnicím systému o průměru 1 550
mm pro plnění 8 beden o základní velikosti
600×400 mm.
Přesvědčte se i vy o vynikající funkčnosti zařízení MTF a kontaktujte společnost KUBOUŠEK,
která zastupuje MTF Technik v České republice
a na Slovensku.
www.kubousek.cz
www.kubousek.sk
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PLASTICKÁ MAZIVA ŘADY MOBIL DTE 10 EXCEL,
NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO
PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
MAIER
KORDULETSCH
MAZIVA

partnerství,
které nedrhne

www.mobil-1.cz
+ 420 380 601 028
objednavky@maierkorduletsch.cz

ENGEL představil na veletrhu K 2016 nové plastifikační šneky

Cílené uspokojování individuálních požadavků

Systém Universal Automotive Screw G18 (UAS) lze používat pro standardní materiál PP, PA se skleněnými vlákny nebo PC-ABS, který je citlivý na smykové namáhání,
uspokojuje nejrůznější požadavky a dosahuje nejvyššího výkonu v celém materiálovém spektru.

Nejlepší výsledky směšování při rychlém provozu
Při výrobě vstřikovacích dílů v mnoha různých barvách
je často smysluplné barvit plast přímo na stroji. Skvělé
výsledky směšování jsou dány jednak kvalitou použitých
barevných přísad, jednak geometrií šneku. Těmto požadavkům je přizpůsobena funkce MBS, jejíž geometrii
přepážky a dynamickou hlavu pro smykové směšování
vyvinula společnost ENGEL ve spolupráci s univerzitou
Johannese Keplera v rakouském Linci a jedním německým zákazníkem.
Již od uvedení na trh nový šnek v testovacích aplikacích
prokázal, že i při velmi vysoké prostupnosti materiálu
rozděluje barevné pigmenty v tavenině mimořádně rovnoměrně. Šnek splňuje přísné požadavky balicího průmyslu a díky oddělení pevné látky a taveniny umožňuje
další zkracování doby cyklu v mnoha vysoce náročných
aplikacích. Při výrobě MBS se rovněž používá nový postup laserového svařování. MBS je k dispozici v průměrech 35 až 90 mm.

Plastifikační jednotka má výrazný vliv na kvalitu
a výkonnost vstřikovacího stroje. Pro ještě cílenější
uspokojování individuálních nároků zákazníků výrobce vstřikovacích strojů ENGEL AUSTRIA přepracoval a rozšířil své portfolio plastifikačních šneků.
Nabídka nově obsahuje funkci Universal Automotive
Screw G18 (UAS), která zaručuje velmi vysoký plastifikační výkon v širokém spektru materiálů, a Mixing
Barrier Screw G16S (MBS), která dosahuje zvlášť vysoké homogenity při barvení s barevnými přísadami
Nová laserová technologie pro vyšší trvanlivost
ve vysoce výkonných aplikacích.
Tématu plastifikačních systémů věnovala společVysoká propustnost při malém smykovém namáhání
nost ENGEL na veletržním stánku v Düsseldorfu saFunkce UAS je přizpůsobena požadavkům automobilo- mostatný prostor pro konzultace s odborníky. Oba
vého průmyslu, ale efektivitu a kvalitu plastifikace zvy- nové šneky zde byly představeny. MBS s průměrem
šuje i v jiných oblastech, především v technickém vstři- 90 mm na veletrhu navíc prokazuje svou výkonnost ve
kovém lití.
vstřikovacím stroji ENGEL e-speed při výrobě kartuší pro
Výroba zejména velkých automobilových komponent
potřeby domácích kutilů.
vyžaduje koncepci šneku, která umožňuje velmi vysoký plastifikační výkon a materiálovou prostupnost v ši- Vývoj a výroba šneků jsou jednou z klíčových komperokém spektru materiálů. Nárazníky, spojlery a palubní tencí společnosti ENGEL. Oblast plastifikačních systémů
desky se často vyrábějí na stejném vstřikovacím stroji, vyrobí ročně více než 6 000 jednotek. Výrobce vstřikovaale z materiálů s nanejvýš rozdílnými vlastnostmi. Nová cích strojů chce tento počet do roku 2020 zdvojnásobit
funkce UAS zajišťuje v celém materiálovém spektru a investuje 17 milionů eur do dalších vstřikovacích stroznačnou flexibilitu a zaručuje velmi vysokou produktivi- jů, nových zařízení pro tepelné zpracování a inovativních
tu při krátkých dobách cyklu.
výrobních technologií.
Základní pokusy a simulační moduly umožnily společ- Nová technologie laserového svařování, která se pounosti ENGEL vyvinout pro tyto aplikace novou koncepci žívá pro pancéřování přepážek při výrobě systémů Unišneku, která je univerzálně použitelná od standardních versal Automotive Screw G18 a Mixing Barrier Screw
plastů jako HDPE a PP, přes PP a PA vyztužené skleněG16S, umožňuje podstatně přesnější nanášení karbidů
ným vláknem, až po směsi PC-ABS a PC-PET citlivé na
kovů než původní postup. Výsledkem jsou zvlášť hosmykové namáhání. Výsledkem je šnek, jehož velký povrch umožňuje velmi vysoký plastifikační výkon a jehož mogenní spoje, které v co nejvyšší míře omezují tvorinovativní směšovací hlava zaručuje šetrnou homogeni- bu trhlin na povrchu přepážek. Homogenita je klíčem
zaci materiálů citlivých na smykové namáhání. Geomet- k otěruvzdorným a korozivzdorným povrchům a dlouhé
rie šneku, zpětná klapka i materiály byly optimalizovány trvanlivosti šneků ENGEL.
pro široké materiálové spektrum. Pro zvýšení trvanlivosti Další výhodou nové laserové technologie je její flexibilipoužívá ENGEL zcela nový laserový postup přivařování ta, pokud jde o základní materiály šneku a svarový kov.
karbidů kovů na přepážky šneku.
Technologie umožňuje nejrůznější kombinace materiálů.
Díky širokému spektru použití a vysoké otěruvzdornosti I to přispívá k ještě cílenějšímu plnění individuálních pofunkce UAS výrazně zvyšuje produktivitu vstřikovacího žadavků zákazníků.
stroje. Nový šnek je standardně nabízen s průměry 80
až 120 mm. Na požádání jsou k dispozici i větší průměry.

Dynamicky
a s vášní.

Inovativní technologie
FRIMO staví na 50ti letech
zkušeností. Orientujeme se
na budoucnost a optimální
nastavení Vašeho projektu.
Spolehněte se na zkušenosti
technologických specialistů.
Zpracování PUR
Flexibilní řezání
Vysekávání
Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení

Při barvení pomocí barevných přísad dosahuje funkce Mixing Barrier Screw
G16S (MBS) i při rychlém provozu zvlášť homogenních výsledků.

FRIMO Group GmbH
+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com
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TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním
svázaných, na 1500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových
adres kompetentních osob. Publikování krátkých tiskových zpráv, novinek, aplikací
je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017 (9. - 13. říjen)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. - 18. květen)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (23. - 26. květen)
a Plastpol Kielce ( 23. - 26. květen)
Kolín, listopad 2016

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
zde náhled Svět plastů speciál PLASTEX-MSV Brno 2016

č.1/2017 – FORMY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 15. května
(uzávěrka 11.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferenci,
rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2017 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 1.9.) 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
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 2017
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

1/4 strany
92 x 132

*)

*)

minimální možný rozměr

1/1 celá strana
190 x 270

barevné provedení

39 000,–

24 000,–

17 000,–

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,–

20 000,–

14 000,–

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

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
distribuce on-line v pdf formátu

n
n

periodicita – 1 x za tři týdny
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

1/ Full Banner
468x60 px
7000,– /měsíc

3/ Square button 125x125 px
5000,– /měsíc

2/ Square
250x250 px
6000,– /měsíc

4/ Skyscraper
120x600 px
7000,– /měsíc

3

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu.
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF.
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu.
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