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Inzercia v časopise
Imidžový vizuál s logom Vašej
spoločnosti zabezpečí u Vašich
klientov pripomenutie Vašej pozície
na trhu. Umiestnenie na obálkach
zvýrazní Vašu prestíž.

Firemné články
Firemný článok poskytne
čitateľom potrebné informácie
o Vašej spoločnosti, ako aj popis
technických vlastností a parametrov
Vašich produktov a služieb,
ktoré im ponúkate.

Direct mailing
Časopisy sú zasielané direct
mailingom cieľovej skupine
odborníkov na ich konkrétne
mená a adresy zdarma.
Časopis, v ktorom je Vaša
prezentácia, radi doručíme Vašim
konkrétnym obchodným partnerom
(do 100 kusov na náklady
vydavateľstva, nad 100 kusov
platí výrobné náklady
za tlač objednávateľ).

KOMPLEXNÉ SLUŽBY VAŠICH
PREZENTÁCIÍ
V.O.Č. Slovakia s.r.o. vydáva
odborné časopisy od roku 2001.
V súčasnosti vydáva 4 vlastné tituly
a postupne rozširuje svoju škálu
ponúkaných služieb pre klientov.
Mimo vydávania časopisov:
- organizuje odborné kurzy,
- vytvára pre svojich klientov
grafické návrhy,
- organizuje súťaže pre čitateľov,
- je taktiež tvorcom
www.tzbportal.sk.

Prezentácie na webe
Každý časopis má elektronickú
verziu na samostatnej www stránke.
V sekcii „odborné články“ nájdete
Vaše odborné články v samostatných
tematických okruhoch, podľa
hľadaného výrazu a jednotlivých
čísel časopisu. V sekcii
„na stiahnutie“ nájdete náhľady
časopisov za posledné roky.

Grafické služby
Ušetríte čas aj peniaze, ak
spracovanie Vašich prezentácií,
grafických návrhov, katalógov,
billboardov alebo reklamných
predmetov zveríte nášmu grafickému

Internetové portály
Každý časopis má svoj vlastný
internetový portál, na ktorom je možné
umiestniť Vaše bannery s preklikom na
Vašu internetovú stránku. Upútavky na
Vaše firemné prezentácie, akcie, semináre,
konferencie a iné akcie môžu byť
umiestnené hneď na úvodnej stránke,
čím sa zvýši návštevnosť
Vašich stránok a informovanosť
o Vašich akciách u odbornej verejnosti.
Bannery zadarmo získavajú partneri
projektu www.tzbportal.sk
Odborné články sú recenzované
Odborné články v časopisoch
sú recenzované - teda majú
vedecko-odborný charakter.
Redakčná rada a špičkoví vedeckí
pracovníci prispievajú do časopisov
svojimi odbornými recenzovanými
článkami. Recenzované články zvyšujú
úroveň časopisu aj postavenie Vašej
spoločnosti a jej produktov u odbornej
verejnosti. Všetky časopisy, ktoré
vydávame, sú zaregistrované
na MK SR a majú pridelené ISSN.

Cieľová skupina: autorizovaní projektanti a projektanti,
pracovníci realizačných firiem + živnostníci a odborníci
v odboroch plyn, voda, kúrenie, klimatizácia a chladenie.
Tematicky sa časopis venuje: novinkám v týchto
odboroch, ako aj nezávislým testom a technickým
popisom existujúcich materiálov a výrobkov, rozhovorom,
aktualitám, podujatiam, predstavovaniu firiem a služieb,
ktoré trh ponúka. Vychádza 6x ročne.
Tematické okruhy:
plynárenstvo, meranie a regulácia, úprava vody, rozvody,
kúrenie a vykurovanie, inštalatérstvo, materiály v TZB,
sanita, armatúry, čerpadlá, ventilátory, klimatizácia,
odsávanie, chladenie, energetika, solárne systémy

www.plynar-vodar-kurenar.eu

Ročník 2011

Termín
uzávierky
podkladov

Vychádza
(distribúcia
pred
výstavou)

Číslo 1/2011
(AQUA-THERM)

17. 01. 2011

01. 02. 2011
Aqua-therm
Nitra

Číslo 2/2011
(CONECO)

04. 03. 2011

22. 03. 2011
Coneco,
Racioenergia,
Climatherm

Číslo 3/2011
(VONKAJŠIA
VODA+BAZÉNY)

09. 05. 2011

24. 05. 2011
Vodovody
- kanalizace
Brno

Číslo 4/2011
(VYKUROVANIE)

15. 08. 2011

30. 08. 2011
Aqua
Trenčín, TZB
Bratislava

Číslo 5/2011
(VYKUROVANIE)

26. 09. 2011

11. 10. 2011

Číslo 6/2011
(SANITA)

31. 10. 2011

15. 11. 2011
Aqua-therm
Praha

Ročník 2011

Termín
uzávierky
podkladov

Vychádza
(distribúcia
pred výstavou)

Číslo 1/2011
Strechy fasády
izolácie,
zatepľovanie
a stavebné výplne

14. 02. 2011 25. 02. 2011

Číslo 2/2011
Stavebne hmoty,
chémia, farby
a iné stavebné
materiály

07. 03. 2011 18. 03. 2011
Coneco,
Domexpo,
Pro arch

Číslo 3/2011
Strechy fasády
izolácie
a stavebné výplne

03. 05. 2011 13. 05. 2011

Číslo 4/2011
Stavebne hmoty,
chémia, farby
a iné stavebné
materiály

13. 06. 2011 24. 06. 2011

Číslo 5/2011
Strechy fasády
izolácie
a stavebné výplne

30. 08. 2011 09. 09. 2011
For Arch
Praha

Číslo 6/2011
Stavebne hmoty,
chémia, farby
a iné stavebné
materiály

03. 10. 2011 18. 10. 2011
Aqua-therm
Praha

Cieľová skupina: autorizovaní projektanti a projektanti,
pracovníci stavebných realizačných firiem, živnostníci
a odborníci v dotknutých odboroch.
Tematicky sa časopis venuje: novinkám v týchto
odboroch, ako aj nezávislým testom a technickým
popisom existujúcich materiálov, výrobkov, stavebných
strojov a technológií, ktoré na trhu sú. Vychádza 6x ročne.
Tematické okruhy:
hrubá stavba, stavebná chémia, strechy, krovy, komíny,
fasády a zatepľovanie, stavebné konštrukcie, izolácie
a izolačné materiály, stavebná technika, rekonštrukcie
a sanácie, geotechnika, stavebné náradie a nástroje,
stavebné materiály, výrobky-omietky, farby, nátery,
murovacie materiály, obklady, dlažba, podlahy, okná,
dvere, kovania, PSV, remeslá, spojovací materiál

www.stavebnehmoty.eu

Cieľová skupina: profesionálni správcovia bytových domov
a nebytových priestorov, pracovníci stavebných bytových
družstiev, bytového hospodárstva, spoločenstiev vlastníkov
bytov a spoločností, ktoré sa zaoberajú správou bytových
a nebytových priestorov.
Tematicky sa časopis venuje: technickým novinkám
a riešeniam pri obnove bytových domov, legislatívnym
predpisom a zmenám, poskytovaniu úverov a finančných
riešení. Prezentuje právne problémy a ich riešenia, ďalej
materiály, technologické postupy realizačných firiem pri
revitalizácii bytových domov. Vychádza 6x ročne.

Tematické okruhy:
Legislatíva z pohľadu správy bytových domov
Finančné služby a produkty:
úvery, stavebné sporenie, dotácie
Obnova bytových domov: zatepľovanie, fasády,
izolácie plochých striech, obnova TZB,
systémové poruchy obytných domov...
Služby: činnosť správcu, dodávky a vyúčtovanie
za teplo, meranie a regulácia
Technické riešenia: sanácie exteriéru obytných domov,
riešenia interiérov, sanita, balkóny...
Facility Management

www.spravcovstvo.eu

Ročník 2011

Termín
uzávierky
podkladov

Vychádza

Číslo 1/2011

31. 01. 2011

15. 02. 2011

Číslo 2/2011

31. 03. 2011

19. 04. 2011

Číslo 3/2011

31. 05. 2011

14. 06. 2011

Číslo 4/2011

29. 07. 2011

16. 08. 2011

Číslo 5/2011

30. 09. 2011

18. 10. 2011

Číslo 6/2011

31. 11. 2011

13. 12. 2011

Ročník 2011

Termín
uzávierky
podkladov

Číslo 1
KATALÓG
STROJNÍK
MECHANIK 2011
(stavebné stroje)

02. 05. 2011 17. 05. 2010
MSV Nitra

Číslo 2
KATALÓG
STROJNÍK
MECHANIK 2011
(poľnohospodárske
stroje)

02. 05. 2011 17. 05. 2010
MSV Nitra

Jednotná cena za umiestnenie
1xA4 strany v Katalógu = 250

Vychádza
(distribúcia
pred
výstavou)

Cieľová skupina: strojníci a mechanici spoločností
v oblasti stavebníctva, strojníctva, poľnohospodárskych,
lesných strojov, raziacej, opravárenskej, manipulačnej
a komunálnej techniky. Taktiež je určený spoločnostiam,
ktoré sa zaoberajú servisom, údržbou a opravárenskou
činnosťou strojov.
Tematicky sa časopis venuje: novinkám stavebnej,
poľnohospodárskej a komunálnej techniky, technickým
popisom existujúcich strojov a zariadení. Katalóg je
rozdelený do kategórií výrobcov, importérov, predajcov
a na požičovne a servis podľa jednotlivých nomenklatúr.
Slúži ako pomocník a poradca pre odborníkov v stavebnej
oblasti a poľnohospodárskej techniky. Vychádza 2x ročne.
Tematické okruhy:
stavebná mechanizácia, stavebné stroje a zariadenia na
zakladanie a realizáciu stavieb, stroje používané
pri ťažbe a zemných prácach, malé stavebné stroje, stroje
a zariadenia na výrobu betónu, debnenie stavieb, servis,
údržba a úprava stavebných strojov, náhradné diely,
manipulačná a zdvíhacia technika, stavebné náradia
a nástroje - stavebná technológia, oceľové konštrukcie
a spojovací materiál, prepravníky, ložiská, hydraulika
a mazacia technika žeriavy

www.strojnik.eu

CENNÍK INZERCIE
Plošná inzercia – základný cenník
OBJEM

1
strana

1/2
strana

2/3
strana

1/3
strana

1/4
strana

Základná cena

1 500

800

1 200

700

600

Opakovaná inzercia aspoň
2x (zľava - 20%)

1 200

640

960

560

480

Celoročná alebo min 4x
opakovaná inzercia
(zľava -25%)
Exkluzívny Partner
(inzeruje výhradne v našich
časopisoch) (zľava 40%)

1 125

600

900

525

450

900

480

720

420

360

VKLAD

Bannery na našich
webstránkach
Rozmer: 176x59 px
20 Centov/ jednorázovo:
1 list
150 /1 mesiac
20 Centov/ Pri objednávke
1 list
celoročne 100 /
za každý mesiac
20 Centov/ Pri objednávke
1 list
celoročne 100 /
za každý mesiac
20 Centov/ Pri celoročnej
1 list
objednávke 50 /
mesačne

Firemný článok: cena 250 /1strana (v cene je zahrnuté uverejnenie článku aj na www.tzbportal.sk).
Plošná inzercia – cenník inzercie s lukratívnym umiestnením

Umiestnenie inzercie
Predná obálka
Zadná obálka
Predná vnútorná obálka
Zadná vnútorná obálka

Cena
2 200,2 000,1 800,1 800,-

Bonus
možnosť
možnosť
možnosť
možnosť

umiestniť
umiestniť
umiestniť
umiestniť

+
+
+
+

2
2
1
1

strany
strany
strana
strana

PR
PR
PR
PR

zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo

Vydavateľ si vyhradzuje právo zmien termínov a cien dohodou.
Storno poplatky: 25% pred uzávierkou, 50% po uzávierke. Storno je možné len písomne!
Grafické stvárnenie (podklady) doručí firma najneskôr 7 dní pred uzávierkou čísla.
Formáty: texty: WORD, obrázky: *jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi., farebnosť: CMYK grafik@voc.sk.
Pokiaľ pri opakovanej inzercii objednávateľ nedodá nový vizuál, vydavateľ si vyhradzuje právo použiť
poslednú použitú grafiku. Ak sa písomne do konca kalendárneho roka nepožiada inak, umiestnenie
banneru sa prolonguje automaticky do ďalšieho roka.

Rozmery plošnej inzercie
1 strana

1/2 strana

1/4 strana

1/3 strana

1/3 strana

2/3 strana

1/4 strana

1/4 strana

PREDPLATNÉ
Časopisy sú voľne nepredajné.
Celoročné predplatné časopisu činí: 15,- (cena s DPH vrátane balného a poštovného)
Katalóg Strojníka Mechanika je v cene 7,50 (cena s DPH vrátane balného a poštovného)
Časopisy si môžete predplatiť na adrese vydavateľstva.

Staňte sa PARTNEROM ČASOPISOV
Partnerom časopisu je celoročný inzerent, ktorý sa podieľa na tvorbe a spolupracuje počas celého roka s časopisom.
Cena za partnerstvo je v jednotnej cene 6 000 /1 rok.
Táto suma zahŕňa:
zaregistrovanie sa v Adresári firiem na www.tzbportal.sk zdarma
umiestnenie inzercie 6x A4 za rok pričom raz v roku má partner možnosť umiestniť svoju inzerciu na niektorej obálke
(do vypredania priestoru)
umiestnenie firemného článku s kontaktmi v rozsahu 2-3 strany v každom časopise
umiestnenie KLASSIC banneru s preklikom na web stránku firmy na webstránke časopisu
umiestnenie 12 x firemného článku za rok na www.tzbportal.sk aj webstránke časopisu zdarma
umiestnenie pozvánok na všetky akcie, školenia, semináre na dobu 1 týždeň na www.tzbportal.sk aj www.stránke časopisu zdarma
umiestnenie MEGABOARD banneru 1x ročne na 1 týždeň na webstránke časopisu a 1x ročne na 1 týždeň na sekčnej stránke
www.tzbportal.sk zdarma (termíny si nahlási podľa dostupnosti voľných umiestnení pri objednávke)
partnerovi časopisu, ktorý sa zaviaže umiestniť na svojej webstránke logo TZBPORTÁLU s preklikom na www.tzbportal.sk
bude poskytnutá zľava vo výške – 10% z ceny poplatku za partnerstvo
celoročné predplatné časopisu zdarma

KONTAKT NA VYDAVATEĽSTVO
V.O.Č. Slovakia, s.r.o.
Školská 23, 040 11 Košice
Tel.: +42155678 28 08,
Fax: +42155729 64 64
Mobil: +421905 541 119, 0905 590 594
E-mail: voc@voc.sk,
www.voc.sk,
www.tzbportal.sk

Staňte sa PARTNEROM WWW.TZBPORTAL.SK

Sekčná stránka - TYPY a umiestnenie BANNEROV:

LEADER BANNER

ROTATING BANNER
KLASSIC BANNER

MEGABOARD BANNER
PARTNERS BANNER

SEKČNÉ STRÁNKY TZB PORTÁLU – CENNÍK
Bannery
rozmer banneru
max. veľkosť banneru
Cenník
1 týždeň
1 mesiac
6 mesiacov
12 mesiacov

LEADER
BANNER
670x 90 px
20 kB

ROTATING
BANNER
176x59 px
15 kB

KLASSIC
BANNER
176x59 px
10kB

MEGABOARD
BANNER
490x150 px
25 kB

PARTNERS
BANNER
176x59 px
15 kB

150
300
xxx
xxx

xxx
100
450
800

xxx
150
500
1 200

300
500
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
1 200

(všetky ceny sú uvedené bez DPH)
Adresár firiem: poplatok za zaradenie na dobu 1 kalendárneho roka: 100
Umiestnenie firemného článku na www.tzbportal.sk (rozsah: max 3 strany včítane obrázkov, grafov a pod.) s logom
a kontaktmi na titulnej strane po dobu 1 týždňa a následne na sekčnej strane portálu je možné len pre zaregistrovaných
užívateľov v Adresári firiem v sume 100 /článok. Za umiestnenie firemného článku aj v časopise je poplatok 250 /článok
PARTNER TZBPORTÁLU NA SEKČNEJ STRÁNKE
Partnerom sekčnej stránky je každý, kto sa podieľa na tvorbe a spolupracuje počas celého roka s portálom.
PARTNERS BANNER na sekčnej strane portálu je spoplatnený jednotnou sumou 1200 /1 kalendárny rok.
Táto suma zahŕňa:
Zaregistrovanie sa v Adresári firiem (ak doteraz nie je zaregistrovaný) zdarma
Umiestnenie PARTNERS banneru na titulnej strane portálu s preklikom na web stránku firmy počas celého roku zdarma
Umiestnenie 12x firemného článku za rok zdarma
Umiestnenie pozvánok na všetky akcie, školenia, semináre na dobu maximálne 2 týždne
na titulnej strane portálu zdarma
Umiestnenie LEADER banneru alebo MEGABOARD banneru 1x ročne na 1 týždeň na titulnej strane portálu
a 1x ročne na 1 týždeň na sekčnej stránke portálu zdarma (termíny si nahlási klient podľa dostupnosti
voľných umiestnení pri objednávke)
Mimo TZBPORTALU bude banner PARTNERA PORTÁLU umiestnený aj na webstránkach
časopisov V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. (podľa zamerania)
Partnerovi portálu, ktorý sa zaviaže umiestniť na svojej webstránke viditeľne umiestnený banner
(rozmer dohodou) TZBPORTÁLU s preklikom na www.tzbportal.sk bude poskytnutá zľava
vo výške – 10% z ceny poplatku za partnerstvo

Hlavná stránka - TYPY a umiestnenie BANNEROV:

LEADER BANNER

ROTATING BANNER
KLASSIC BANNER

MEGABOARD BANNER
PARTNERS BANNER

TITULNÁ STRÁNKA TZB PORTÁLU – CENNÍK
Bannery
rozmer banneru
max. veľkosť banneru
Cenník
1 týždeň
1 mesiac
6 mesiacov
12 mesiacov

LEADER
BANNER
670x 90 px
20 kB

ROTATING
BANNER
176x59 px
15 kB

KLASSIC
BANNER
176x59 px
10kB

MEGABOARD
BANNER
490x150 px
25 kB

PARTNERS
BANNER
176x59 px
15 kB

300
600
xxx
xxx

xxx
200
900
1 200

xxx
300
1 200
1 500

500
900
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
1 800

(všetky ceny sú uvedené bez DPH)
Adresár firiem: poplatok za zaradenie na dobu 1 kalendárneho roka: 100
Umiestnenie firemného článku na www.tzbportal.sk (rozsah: max 3 strany včítane obrázkov, grafov a pod.) s logom
a kontaktmi na titulnej strane po dobu 1 týždňa a následne na sekčnej strane portálu je možné len pre zaregistrovaných
užívateľov v Adresári firiem v sume 100 /článok. Za umiestnenie firemného článku aj v časopise je poplatok 250 /článok.
PARTNER TZBPORTÁLU NA TITULNEJ STRÁNKE
Partnerom portálu je každý, kto sa podieľa na tvorbe a spolupracuje počas celého roka s portálom.
PARTNERS BANNER na titulnej strane portálu je spoplatnený jednotnou sumou 1800 /1 kalendárny rok.
Táto suma zahŕňa:
Zaregistrovanie sa v Adresári firiem (ak doteraz nie je zaregistrovaný) zdarma
Umiestnenie PARTNERS banneru na titulnej strane portálu s preklikom na web stránku firmy počas celého roku zdarma
Umiestnenie 12x firemného článku za rok zdarma
Umiestnenie pozvánok na všetky akcie, školenia, semináre na dobu maximálne 2 týždne
na titulnej strane portálu zdarma
Umiestnenie LEADER banneru alebo MEGABOARD banneru 1x ročne na 1 týždeň na titulnej strane portálu
a 1x ročne na 1 týždeň na sekčnej stránke portálu zdarma (termíny si nahlási klient podľa dostupnosti
voľných umiestnení pri objednávke)
Mimo TZBPORTALU bude banner PARTNERA PORTÁLU umiestnený aj na webstránkach
časopisov V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. (podľa zamerania)
Partnerovi portálu, ktorý sa zaviaže umiestniť na svojej webstránke viditeľne umiestnený banner
(rozmer dohodou) TZBPORTÁLU s preklikom na www.tzbportal.sk bude poskytnutá zľava
vo výške – 10% z ceny poplatku za partnerstvo

LEADER BANNER
Je dominantný banner,
umiestnený v záhlaví
portálu. Rozmerom
670x90 px v hornej časti
webu máte garantovanú
upútavku, ktorá zaujme
každého návštevníka
www.tzbportal.sk.

ROTATING BANNER
Je banner, umiestnený na
čelnom mieste portálu.
Rozmer 176x59 px je
dostatočne veľký na
zobrazenie akéhokoľvek loga.
Rotating banner je dobrou
kombináciou ceny a získaného
efektu, nakoľko svojim
pohybom na úrovni
očí upúta návštevníka stránky.

BANNERY
Mimo článkov môžete zaujať Vašich klientov aj umiestnením
banneru na www.tzbportal.sk. Prečo banner? Je to
napoužívanejšia reklama na internete, ktorá osloví všetkých
návštevníkov portálu. Vašou reklamou zviditeľníte Vašu
spoločnosť, upozorníte návštevníkov portálu na produkty,
ktoré máte v akcii, alebo služby, ktoré práve ponúkate.
Vami zviditeľnená firma a jej produkty dovedú návštevníkov
stránky prelikom ku Vám a pomôžu Vám vo Vašich
obchodných úspechoch. Banner môžete umiestniť na titulnej
stránke alebo na stránke každej sekcie zvlášť. Jednotlivé
sekcie sú venované konkrétnym okruhom a problematikám.
Podľa farieb sa rýchlo zorientujete a zistíte ,v ktorej sekcii
Vami hľadanú problematiku nájdete. Titulnú stranu vidia
všetci návštevníci tzbportalu, sekčnú stránku vyhľadávajú
návštevníci, ktorí hľadajú riešenia v konkrétnych situáciách.
Bannery si môžete vybrať podľa umiestnenia, veľkosti, alebo
podľa času, na ktorý ho potrebujete umiestniť. Odporúčame
preto (hlavne veľké LEADER A MEGABOARD) bannery
si rezervovať s dostatočným predstihom, aby mohli byť
umiestnené na www.tzbportal.sk vtedy, keď to VY budete
potrebovať. Ide hlavne o termíny Vašich akcií, noviniek,
pozvánok na výstavy a podobne...

KLASSIC BANNER
Jeho umiestnenie je situované
v pravej časti portálu, pričom
je svojim rozmerom 176x59px
rovnako veľký, ako rotujúci
banner. Je možné na želanie
umiestniť vo vyhradenom
priestore aj väčší banner
s násobkami rozmeru
KLASSIC BANNERU.

MEGABOARD BANNER
Je nosný, najvýraznejšie
umiestnený banner
v prostrednej časti portálu.
Svojou veľkosťou aj
postavením upúta každého
návštevníka. Odporúčame ho
použiť ako dynamický
alebo pohybový, aby
svojim obsahom zaujal
čo najefektívnejšie.

BENEFITY K BANNEROM: Pri obsadení týchto bannerov získava klient mimo umiestneného banneru s preklikom na ich vlastné
webové stránky nasledujúce benefity:
možnosť umiestnenia 1x firemného článku s kontaktmi firmy zdarma na hlavnej aj sekčnej stránke webu
možnosť umiestniť záznam do kalendára akcií (3 x akcie)
možnosť umiestniť do inzercie 5 záznamov (ponuky/dopyty/výmena)
súčasne s bannerom na www.tzbportal.sk bude Váš banner umiestnený aj na web stránke príslušného
odborného časopisu VOČ SLOVAKIA s.r.o.
ŠPECIÁLNA PONUKA: PARTNERS BANNER
Je umiestnený v bočnej alebo spodnej časti portálu, pričom je svojim rozmerom 176x59px rovnako veľký, ako rotujúci,
alebo klasický banner. K tomuto banneru patrí najväčší počet benefitov, ktoré nájdete pri cenníkoch.

TZB portál
www.tzbportal.sk slúži od 1.1.2011 všetkým
odborníkom v odboroch TZB a správy budov.
Na tomto portáli nájdete najnovšie odborné
informácie, články od renomovaných odborníkov
a firiem, informácie o konferenciách, školeniach
pre projektantov aj realizačné firmy a udalostiach
zo sveta TZB z domova aj zo zahraničia.
Firmám, ktoré sa chcú prezentovať, ponúka
tzbportál možnosť umiestnenia banneru,
firemného článku či inej reklamy, ktorá osloví
všetkých návštevníkov portálu a poskytne
priestor na zviditeľnenie Vašej firmy.

ADRESÁR FIRIEM
Aby Vás Vaši klienti na tzbportáli našli čo
najprehľadnejšie, je dobré sa zaregistrovať aj do
Adresára firiem. Či už ste výrobcovia, dovozcovia
alebo predajcovia rôznych produktov, alebo ste
realizačná, či montážna firma alebo živnostník,
dajte o sebe vedieť svojou účasťou v Adresári firiem.
Tak si Vás ľahko budú môcť Vaši klienti nájsť vo
vyhľadávačoch tzbportálu. Venujte sa registrácii
v Adresári firiem poctivo, uveďte skutočné, pravdivé
údaje. Možno práve od nich bude v budúcnosti
závisieť Váš obchodný úspech. Byť zaregistrovaným
v Adresári firiem Vás oprávňuje k tomu, aby ste
mohli prispievať do tzbportálu Vašimi článkami,
pozvánkami na školenia, sympóziá alebo iné
aktivity. Adresár firiem je spoplatňovanou službou.

REGISTRÁCIA
Zaregistrujte sa na www.tzbportal.sk
a staňte sa členmi veľkej rodiny odborníkov,
ktorí sa venujú technickými zariadeniam
budov. Registrácia je nutnou podmienkou
komunikácie s portálom. Registrácia je zadarmo.
Na Vami uvedenú mailovú adresu obdržíte po
vyplnení formulára prístupové heslo, ktorým sa
môžete v budúcnosti prihlasovať na tzbpotrál. Len
po prihlásení je možné komentovať, diskutovať
a zúčastňovať sa fóra.

FIREMNÉ ČLÁNKY
Na prezentáciu Vašich produktov, výrobkov,
technológií alebo služieb, ktoré ponúkate, slúžia
firemné články. Aby ste sa nimi mohli prezentovať,
je nutné sa zaregistrovať a zaradiť do Adresára
firiem. Firemným článkom prezentujete odborníkom
a verejnosti Vašu novinku, môžete predstaviť
technológiu či službu, s ktorou prichádzate na trh.
Súčasťou článku je umiestnenie loga Vašej spoločnosti
s kontaktmi, ktoré ste uviedli v Adresári firiem.
Uverejnenie firemného článku je spoplatňovanou
službou. Firemný článok sa uverejňuje na titulnej
strane po dobu 1 týždňa a následne potom bude
zaradený podľa nomenklatúry v príslušnej sekcii.

