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PARTNERSTVO S TZBPORTÁLOM
Partnerom www.tzbportal.sk je každý, kto sa podieľa na tvorbe a spolupracuje počas celého roka s portálom.

www.tzbportal.sk je denne aktualizovaný najväčší
slovenský portál z oblasti TZB. Je denne upgradovaný aktuálnymi článkami, recenziami a prezentáciami. Má tri sekčné podstránky: www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn,
www.tzbportal.sk/sprava-budov, www.tzbportal.sk/stavebnictvo. Portál rozosiela každé dva týždne čitateľom portálu NEWSLETTER, v ktorom
sa nachádzajú novinky a odborné články z dotknutých oblastí.

FIREMNÉ ČLÁNKY
Pre tých, ktorí sú zaregistrovaní v ADRESÁRI FIRIEM, je možnosť za poplatok uverejnenie ďalších ﬁremných článkov. Súčasťou článku je umiestnenie loga vašej spoločnosti s kontaktmi, ktoré ste uviedli v ADRESÁRI
FIRIEM.

REKLAMNÉ BANNERY
Bannery na www.tzbportal.sk sú s preklikom na vaše webstránky
a umožňujú zvyšovať návštevnosť vašich stránok. Môžete si ich vybrať
podľa umiestnenia, veľkosti alebo podľa času, na ktorý ich potrebujete.
LEADER A MEGABOARD BANNERY si odporúčame rezervovať s dostatočným predstihom, aby mohli byť umiestnené podľa vašich potrieb.

ADRESÁR FIRIEM
Adresár ﬁriem pomáha návštevníkom portálu nájsť ﬁrmu v hľadanom
odvetví. Každá registrovaná ﬁrma je zverejňovaná so svojimi kontaktnými údajmi, s logom, webovou stránkou a popisom činnosti ﬁrmy. Súčasne
s registráciou máte možnosť umiestniť na portáli 1x váš ﬁremný článok.
Registrácia zabezpečí pri každom vašom ﬁremnom článku zobrazenie
loga a kontaktov vašej spoločnosti.

KALENDÁR AKCIÍ
Prehľadne umiestnené a farebne zvýraznené akcie môžu byť sprievodcom pri plánovaní vašich aktivít.

BENEFITY vyplývajúce z partnerstva na www.tzbportal.sk sú:
registrácia v ADRESÁRI FIRIEM (v cene partnerstva),
umiestnenie ROTATING BANNERU na www.tzbportal.sk s preklikom na webstránku ﬁrmy,
umiestnenie pozvánok v KALENDÁRI AKCIÍ na všetky akcie, školenia, semináre
na dobu maximálne 2 týždne pred akciou,
umiestnenie LEADERBOARD-u, MEGABOARD-u alebo TOP banneru (termíny si
nahlási klient podľa dostupnosti voľných umiestnení pri objednávke).
Adresár ﬁriem: jednorazový poplatok v sume 100 €.
Firemný článok po zaregistrovaní: poplatok 100 €/článok (rozsah: max 3 strany, vrátane
obrázkov, grafov a pod.) umiestnenie s logom a kontaktmi na hlavnej strane tzbportálu
po dobu 1 týždňa a následne na sekčnej strane www.tzbportal.sk.
V prípade nevyužitia umiestnenia odborných článkov sú možné zľavy.
Zlatý partner: poplatok 1200 €/1 technický rok.
Uverejnenie vášho ﬁremného odborného článku, pozvánky, tlačovej správy atď. 24x ročne, 4x ročne priestory na banner s preklikom na vašu web stránku na dobu 14 dní.
Strieborný partner: poplatok 900 €/1 technický rok.
Uverejnenie vášho ﬁremného odborného článku, pozvánky, tlačovej správy atď. 12x ročne, 2x ročne priestory na banner s preklikom na vašu web stránku na dobu 14 dní.
Bronzový partner: poplatok 600 €/1 technický rok.
Uverejnenie vášho ﬁremného odborného článku, pozvánky, tlačovej správy atď. 6x ročne, 1x ročne priestory na banner s preklikom na vašu web stránku na dobu 14 dní.
BAN–
NERY
2 týždne
1 mesiac
6 mes.
12 mes.

TOP

LEADER

MEGABOARD

PARTNERS

ROTATING

160 x 230 px
300 €
500 €
XXX
XXX

670 x 90 px
300 €
500 €
XXX
XXX

490 x 150 px
500 €
900 €
XXX
XXX

176 x 59 px
XXX
XXX
300 €
600 €

176 x 59 px
XXX
XXX
300 €
600 €

Uvedené ceny sú bez DPH.
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CIEĽOVÁ SKUPINA: autorizovaní projektanti
a projektanti TZB, pracovníci realizačných ﬁriem,
živnostníci, montážnici, servisní technici, inštalatéri, súkromné osoby a odborníci, ktorí sa zaoberajú profesiami plynárenstva, vodárstva, kúrenárstva, klimatizácie a vzduchotechniky.
ZAMERANIE ČASOPISU: Časopis poskytuje informácie o aktuálnych trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, vody, plynu, kanalizácie, klimatizácie, chladenia či vzduchotechniky.
Zahŕňa informácie z oblastí úspor energií, využívaní obnoviteľných zdrojov energie, solárnych
systémov a pod.

CENNÍK INZERCIE V ČASOPISOCH

ROČNÍK
2018

TERMÍN
UZÁVIERKY
PODKLADOV

DISTRIBÚCIA

1/2018

29. 01. 2018
(Aqua-therm Praha)

13. 02. 2018

2/2018

12. 03. 2018
(Coneco)

27. 03. 2018

3/2018

07. 05. 2018

22. 05. 2018

4/2018

20. 08. 2018

04. 09. 2018

5/2018

01. 10. 2018

16. 10. 2018

Kalendár
PVK 2019

Príloha 6/2018
01. 10. 2018

04. 12. 2018

6/2018

19. 11. 2018

04. 12. 2018
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CIEĽOVÁ SKUPINA: profesionálni správcovia
a správcovské spoločnosti, pracovníci stavebných
bytových družstiev, bytového hospodárstva, spoločenstvá vlastníkov bytov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú správou bytových a nebytových priestorov.
ZAMERANIE ČASOPISU: Časopis poskytuje najnovšie informácie o legislatívnych, technických
a ﬁnančných riešeniach pre správcov. Tematické
okruhy: zatepľovanie, fasády, izolácie, balkóny, ﬁnančné riešenia, komplexná obnova bytových domov, meranie a regulácia, revízie, protipožiarne
opatrenia, rozúčtovanie tepla, stavebné výplne,
okná, dvere, strechy, strešné systémy, výťahy, zásobovanie teplom, certiﬁkácia, elektroinštalácia,
facility management a pod.

ROČNÍK
2018

TERMÍN
UZÁVIERKY
PODKLADOV

DISTRIBÚCIA

1/2018

15. 01. 2018

31. 01. 2018

2/2018

09. 03. 2018

21. 03. 2018

3/2018

14. 05. 2018

30. 05. 2018

4/2018

16. 07. 2018

31. 07. 2018

5/2018

17. 09. 2018

02. 10. 2018

Kalendár
SBD 2019

01. 10. 2018

29. 11. 2018

6/2018

15. 11. 2018

29. 11. 2018

OBJEM

1 str.

1/2 str.

1/3 str.

Základná cena

1500 €

800 €

700 €

Opakovaná inz. 2x
(zľava 20 %)

1200 €

640 €

560 €

Opakovaná inz. 4x
(zľava 25 %)

1125 €

600 €

525 €

Celoročná inzercia
(zľava 40 %)

900 €

480 €

420 €

Vkladaná inzercia: 0,20 € za 1 list

Umiestnenie inz.

Cena

Predná obálka + 2 strany PR

2200 €

Zadná obálka + 2 strany PR

2000 €

Predná vnút. obálka + 2 strany PR

1800 €

Zadná vnút. obálka + 2 strany PR

1800 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

Firemný článok s vizitkou: cena 250 €/1 strana (k článku
je možné umiestniť logo ﬁrmy, adresu a kontakt).
Umiestnenie ﬁremného článku mimo časopisu na
www.tzbportal.sk aj v newslletri je za príplatok 10 %
z ceny inzercie.
Kalendár PVK/SBD: cena 190 €/1 strana inzercie.
Vydavateľ si vyhradzuje právo zmien termínov.

Siedmy ročník úspešnej konferencie SPRÁVA BUDOV sa uskutoční v dňoch 4. – 6. apríla 2018 v hoteli
Galeria THERMAL Bešeňová. Témy konferencie: ﬁnančné riešenia pri obnove bytového domu (BD), facility management, technické riešenia pri správe BD, údržba a bezpečnosť BD, alternatívne zdroje tepla,
legislatíva a praktické otázky spojené s výkonom správy BD. Predpokladaná účasť cca 250 účastníkov.
PREDPLATNÉ ČASOPISOV

UMIESTNENIE BANNEROV na www.tzbportal.sk

Časopisy si môžete predplatiť na adrese vydavateľstva alebo
e-mailom na voc@voc.sk.
Celoročné predplatné jedného titulu je 15 € + DPH.
Časopisy je možné si predplatiť v tlačenej alebo elektronickej verzii.

ROZMERY PLOŠNEJ INZERCIE
(v mm)
1 strana A4

1/2 strany

1/2 strany

173 x 270

173 x 133

84 x 270

210 x 297

210 x 148

105 x 297

1/3 strany
173 x 88

210 x 99

1/3 strany
54 x 270

75 x 297

