TECH news &

Ceník inzerce 2019

Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019 (7. – 11. říjen)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2019 (15. – 16. květen)

&

Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019 (7. - 11. říjen)

Svět plastů – č.2/2019 – MSV Brno vyjde 23. září (uzávěrka 2.9.)

Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2019 (15. - 16. květen)

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (21. - 24. květen)
a Plastpol Kielce ( 28. - 31. květen)
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Svět plastů – č.1/2019 – FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra vyjde 13. května (uzávěrka 18.4.)

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
minimální možný rozměr
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INZERTNÍ TECHnews VARIANTY
varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
– cena 19000,- Kč –

TECH news &

individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy.
Vaše informace se v koncentrované podobě dostane k odborné
veřejnosti
k výrobním firmám. Tento mailing lze realizovat mimo
TECH news
TECH
standardní vydání TECHnews
People. Think. Plastics.
Think Value ...
– cena 39000,- Kč –
TECH
&

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 93, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 93, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás
POM, PPS, LFRT, PBT, PBT-HI, PET,

nejrychlejší cesta, jak o sobě v plastech dát vědět – každé tři
týdny vydání plné novinek, článků, aplikací, tiskových zpráv
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12/2018 – 15. 10.

11/2018 – 24. 9.
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elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

 Personální inzerce v TECHnews
cesta jak obsadit poptávané pozice v plastikařině

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, náklad pro veletrh Plastex-MSV 2018 1400 výtisků, cena 19 000,– Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10 000 výtisku, cena 39 000,– Kč.

 Vaše tiskové zprávy v TECHnews
publikování možné ZDARMA

TECHnews vyjde ještě 5.11., 26.11. a 5.12.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

Nová výrobní hala přinese nových 200 pracovních míst a upevní pozici
společnosti Varroc jako klíčového zaměstnavatele v regionu.
n Hala o rozloze více než 7 000 m2 je vybavena nejmodernějšími
výrobními technologiemi.

www.svetplastu.eu
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Pokračování na straně 3

Výroba i testy inteligentních světel

Obsluha strojů

Klíčovou součástí nového objektu bude po kompletním náběhu výroby pět linek. Včetně plně automatických vstřikovacích lisů pro výrobu plastových komponentů, hard coat linky, v níž se povrch
ztvrzuje lakem jako ochrana před UV zářením,
a linky pro kompletaci světlometů. Součástí je
pokročilé sledování toku materiálů i inteligentní řízení logistiky. „Nové prostory, resp. celkové
strategické rozšiřování výrobních a testovacích
kapacit v rychvaldském závodu jasně ukazují, jak
důležitý je pro naši firmu severomoravský region,

Pokračování na straně 2

Otevření v pořadí již páté výrobní haly o rozloze více než 7 000 m2 vybavené špičkovými
technologiemi 3. tisíciletí umožní společnosti
Varroc Lighting Systems nabídnout práci s vyšší
přidanou hodnotou až 200 zaměstnancům jak
se středoškolským, tak vysokoškolským vzděláním. Rozšířením výrobních kapacit v duchu
současného trendu Průmyslu 4.0 posílil lídr
v oblasti vnějšího osvětlení pro automobilový
průmysl schopnost vyrábět a obsluhovat linky
rychleji, beze ztrát a celkově navýší produkci
o 1 milion světlometů ročně.

Vý vojová novinka firmy AKRO-PLASTIC ve vztahu k náhradě PA6.6 se nazý vá
AKROMID® B+. Zesílený 50% skelnými vlákny dosahuje v kondicionovaném stavu tento kompaund při 80 °C týchž pevnostních
vlastností jako upravený PA6.6 GF50 (napětí
na mezi pevnosti 115 MPa). Rovněž tuhost
upraveného materiálu je téměř na stejné
úrovni jako u PA6. 6. Nov ý typ modifikovaného polymeru PA6 se cenově pohybuje
mezi PA6.6 a PA6 a nabízí tak značný potenciál k úsporám. Portfolio kompaundů
AKROMIDu® B+ zesílených skelnými vlákny
v rozmezí od 30 % do 50 % je připraveno ke
vzorkování a typ s 60 % zpevňujících skelných vláken následuje v brzké době.

Použití robotů má široké uplatnění ve všech fázích výroby, ať už se jedná o obsluhu vstřikolisů, nebo následné operace, jako jsou lakování,
ožeh, inspekce hotových dílů, jejich montáž
nebo balení a paletizaci.

jak investice ovlivňují jeho budoucí konkurenceschopnost a prosperitu a jak je důležité inovovat
a využít naplno potenciál nových technologií. Optimalizace provozu je v souladu se strategií Varroc
Excellence System,“ říká Todd C. Morgan, senior
viceprezident globálního vývoje produktů.

POM, TPE-E

K.D. Feddersen CEE GmbH
Member of the Feddersen Group

2016
BrnoMSV
– Výstaviště
www.bvv.cz/plastex

INCOE® International Europe│Carl-Zeiss-Str. 33│63322 Rödermark│Germany│T: +49 6074 8907 - 0│F: +49 6074 8907 - 310│info@incoe.de

You may also download The World
of Plastic No. 18 - 2018 in PDF HERE,
eventually browse through it here.

Kompaundy a masterbatche
biodegradovatelné a na biobáze

PC, PC/PET, PC/PBT, PC/ABS

IMT 2016

office.cee@kdfeddersen.com
www.kdfeddersen.com

Sloučeniny polyamidu 6.6 jsou z důvodu již po léta trvajícího
nedostatku surovin na trhu dostupné pouze omezeně a jejich
ceny průběžně stoupají. Proto se společnost K.D Feddersen CEE
GmbH společně s firmou AKRO-PLASTIC ujaly úkolu modifikovat
PA6 do podoby jeho atraktivní alternativy, která by dosahovala
srovnatelných vlastností jako PA6. 6.

Efektivnější využití výrobních strojů, zlepšení
stability výroby nebo snížení času cyklu – to
jsou některé výhody zapojení robotů do výroby.
Vedle toho je potřeba zmínit snížení provozních
nákladů, celkově nižší investice, a v neposlední
řadě zvýšení bezpečnosti práce.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 18,
Plastex-MSV 2018 k prohlížení, nebo
ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Aditiva, karbon a barevné
masterbatche

Včetně na míru přizpůsobené logistické koncepce.

K.D.
CEE GmbH na veletrhu MSV 2018
3.–7. 10.Feddersen
2016
Alternativy k PA 6.6 střediskem zájmu.

2016
BrnoMSV
– Výstaviště
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Hala G1
Stánek 06

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

MSV 2016

IMT 2016

Robotizace
www.bvv.cz/plastex je na velkém vzestupu. Dokáže totiž významně zvýšit produktivitu
výroby, což si uvědomují i lidé z plastikářského odvětví.
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PCT, LCP, TPC-ET, PE-UHMW

Stále se můžete přihlásit!

Co
3.–7. nabízí
10. 2016 ABB plastikářskému průmyslu?
MSV 2016
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PA 6, PA 6.6, PA 6.10, PA blendy,
PPA, PK, PAEK

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

od roku 1958
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mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2018

Stále se můžete přihlásit!

INCOE® – váš globální partner
®
pro
systémy
horkých
vtoků
INCOE
– váš
globální
partner
®
INCOE
– váš
globální
partner
od roku 1958
pro
systémy
horkých
vtoků
pro systémy horkých vtoků od roku 1958

n

MSV Brno

Přeneseme Vaše požadavky do vhodného materiálu z našeho širokého sortimentu od renomovaných výrobců:

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

č. 18 – září 2018

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, náklad pro veletrh Plastex-MSV 2018 1400 výtisků, cena 19 000,-Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10 000 výtisku, cena 39 000,-Kč.

news

mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2018

více možností na poslední straně, nebo volejte 606 715 510

V nové hale na výrobu
inteligentních světlometů
v Rychvaldu dává Varroc
práci dalším 200 lidem

10/2018 – 3. 9.

news

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Jak konkrétně mohou roboty ABB pomáhat
při obsluze strojů? Dokážou doplňovat a automatizovat vstřikovací, vyfukovací a vytlačovací
stroje. To znamená, že vyjímají hotové díly pomocí uchopovacích prvků nebo vkládají přesné
díly do kavity formy. Roboty lze namontovat na
podstavec nebo na rám stroje, a to i v nakloněné poloze, díky čemuž lze optimalizovat jejich
dosah a prostorové uspořádání pracoviště.

Průžez chladícím potrubím vyrobeným z Akromidu B+

Společnost K.D. Feddersen
CEE GmbH naleznete na
veletrhu v hale G1,
stánek č. 006

Vítejte ve světě
společnosti ENGEL

mailing, který je součástí vydání TECHnews
– vaše komerční sdělení je součástí těla mailu
– cena 29000,- Kč –
banner TECHnews 193x40 mm
– cena 5500,- Kč –

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu
a technologií s ním svázaných, na striktně vyselektované,
jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií
s ním svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové
adresy kompetentních osob. Publikování krátkých tiskových zpráv,
novinek, aplikací je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.

Všechna vydání TECHnews najdete ke stažení na webu
Světa plastů – www.svetplastu.eu

Více informací a kompletní nabídku možností spolupráce získáte
na tel. čísle 606 715 510 – Mach Petr, nebo mailu mach@machagency.cz
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Kolín, říjen 2018
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-plastikářský zpravodaj TECHnews, který vychází každé tři týdny.

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

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl

zde náhled Světa plastů číslo 18, speciál MSV Brno 2018

č.1/2019 – FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra
vyjde 13. května (uzávěrka 18.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských
veletrzích a konferenci, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2019 – MSV Brno vyjde 23. září (uzávěrka 2.9.) jako speciál a mediální partner veletrhu

barevné provedení

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,-

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 Zlín (www.plastr.cz) a Slovenským plastikárskym klasterom (www.spklaster.sk)
Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4

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

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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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

