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DĄƌŝĂDĂůŝŬŽǀĄ

ůŽŐŝƐƟĐĨŽĐƵƐΛůŽŐŝƐƟĐĨŽĐƵƐ͘ƐŬ

Z>/Ed͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ʹǀǇĚĂǀĂƚĞű
ůŽŐŝƐƟĐĨŽĐƵƐΛůŽŐŝƐƟĐĨŽĐƵƐ͘ƐŬ
^ƉŽůŽēŶŽƐƛũĞǌĂƉşƐĂŶĄǀŽďĐŚŽĚŶŽŵƌĞŐŝƐƚƌŝKŬƌĞƐŶĠŚŽƐƷĚƵǀWƌĂŚĞ͕ŽĚĚŝĞů͕ǀůŽǎŬĂϮϮϮϴϴ
şƐůŽƷēƚƵ͗ϰϬϮϰϮϲϴϭϮϮͬϳϱϬϬ͕ĂŶŬĂ͗ƌaƟƐůaǀa–ŽƌǇDaůů>aŵaēϲϳϴϬ͕W^ϴϭϱϲϯ͕
/E͗^<ϲϲϳϱϬϬϬϬϬϬϬϬϰϬϮϰϮϲϴϭϮϮ͕/͗<K^<X

EŽƐŶĠƚĠŵǇ

ĄƚƵŵǇ
1 / 2022
ŵaƌĞĐ
ϭ͘ϯ͘ϮϬϮϮ

>ŽŐŝƐƟŬĂǀĞƵƌſƉƐŬŽŵŬŽŶtexte
DŽĚĞƌŶĠƌŝĞƓĞŶŝĂŶĂŬűƷē
KƉƟŵĂůŝǌĄĐŝĂǀýrŽďŶýĐŚĂůŽŐŝƐƟĐŬǉĐŚĂƌĞĄůŽǀ͗ƌŝĞƓĞŶŝĂĂƐůƵǎďǇ

ũƷŶ
ϭ͘ϲ͘ϮϬϮϮ

>ŽŐŝƐƟĐŬĠĂƉƌŝĞŵǇƐĞůŶĠŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƟ
sǇƵǎŝƟĞŵŽĚĞƌŶǉĐŚƚĞĐŚŶŽůſŐŝşǀĚŽĚĄǀĂƚĞűƐŬŽŵƌĞƛĂǌĐŝ
BeǌƉĞēŶŽƐƛƚŽǀarŽǀĂůŽŐŝƐƟĐŬǉĐŚƉƌŽĐĞƐŽǀ

ŵĞƐŝaĐǀǇĚaŶŝa͗
ƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ƵǌĄǀŝĞƌŬaŝŶǌĞƌĐŝĞ͗ ϮϮ͘ϴ͘ϮϬϮϮ

KƉƟŵĂůŝǌĄĐŝĂƐŬůĂĚŽǀýĐŚƉƌŽĐĞƐŽǀĂƚĞĐŚŶŽůſŐŝş
ZabeǌƉĞēĞŶŝĞůŽŐŝƐƟĐŬǉĐŚƌeƛĂǌcŽǀĂŵŝŶŝŵĂůŝǌĄĐŝĂƌŝǌŝŬa
DƵůƟŵŽĚĄůŶĞůŽŐŝƐƟĐŬĠƐǇƐƚĠŵǇ

ŵĞƐŝaĐǀǇĚaŶŝa͗
ƵǌĄǀŝĞƌŬaŝŶǌĞƌĐŝĞ͗

2 / 2022
ŵĞƐŝaĐǀǇĚaŶŝa͗
ƵǌĄǀŝĞƌŬaŝŶǌĞƌĐŝĞ͗

3 / 2022

4 / 2022
ŵĞƐŝaĐǀǇĚaŶŝa͗
ĚĞĐĞŵďĞƌ
ƵǌĄǀŝĞƌŬaŝŶǌĞƌĐŝĞ͗ Ϯϱ͘ϭϭ͘ϮϬϮϮ

aƐŽƉŝƐǀǇĐŚĄĚǌaǀǎĚǇĚŽŬŽŶĐa
ƵǀĞĚĞŶĠŚŽŵĞƐŝaĐa͘

EfekơǀŶĞĚŽĚĄǀatĞűƐŬé reƛĂǌce
StratĠŐŝĂůŽŐŝƐƟŬǇĂƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ
DĂŶŝƉƵůĂēŶĄƚĞĐŚŶŝŬa a efekƟǀŝƚĂƐŬůĂĚŽǀýĐŚŽƉĞƌĄĐŝş

FORMÁTY A CENY INZERCIE
225x315 mm

225x155 mm
112,5x315 mm

203x274,5 mm

203x135 mm
98x274,5 mm

SPAD +5 mm:
FORMÁT:

CENA:

1.100 EUR

CENA:

143x112,5 mm

SPAD +5 mm:

73x315 mm
225x105 mm

FORMÁT:

63x274,5 mm
203x98 mm

63x200 mm
63x126 mm
63x63 mm
137x99 mm
CENA:

680 EUR

CENA:

880 EUR

450 EUR
320 EUR
150 EUR
500 EUR

PRESNÉ UMIESTNENIE INZERCIE A
1.750 EUR
1.500 EUR
1.250 EUR
1.600 EUR

odanie tlaēového pdf súboru bez ěalších korektúr je moǎné
najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným dátumom
distribúcie magazínu.
V prípade tvorby inzerátu z dodaných elektronických
podkladov je to najneskôr 15 pracovných dní pred
plánovaným dátumom distribúcie magazínu. V prípade jednej
korektúry je vytvorenie inzerátu v cene inzertného priestoru.
V prípade poǎadovaných ěalších korektúr bude úētovaná
zmluvná cena za kaǎdú ěalšiu korektúru.

STORNO PODMIENKY
dlaēový súbor pripravený na tlaē na kriedový papier, 133 lpi,
300 dpi, farby v proĮle CDz< ;Cyan, Dagenta, zellow,
Black).
V prípade tvorby inzerátu naším graĮckým štúdiom dodania
podkladov len v elektronickej forme. Texty v textovom
editore D^ KfĮce tord. Kbrázky a logá v rozlíšení 300 dpi
na veűkosƛ výsledného formátu.
V cene tvorby inzerátu je jedna korektúra. V prípade
poǎiadavky na tlaēové podklady bude za vytvorenie inzerátu
úētovaná zmluvná cena.
Tlaēové podklady dodajte na adresu
logisƟĐĨŽĐƵƐΛůŽŐŝƐƟĐĨŽĐƵƐ͘ƐŬ

–

–

Bude akceptované len písomné storno objednávky inzertného
priestoru. Pri stornovaní objednávky tri týǎdne pred
plánovaným dátumom distribúcie magazínu nebudú úētované
ǎiadne storno poplatky. V prípade stornovania objednávky
v kratƓej lehote ako tri týǎdne pred plánovaným dátumom
distribúcie magazínu budú úētované storno poplatky vo výške
30 % ceny inzertného priestoru.

5%
10 %

LogisticFOCUS v dátach:
Ide o nový koncept odborného logistického štvrťročníka na Slovensku, určeného pre efektívnu komunikáciu
v rámci slovenského trhu. Po obsahovej stránke predstavuje odborný logistický magazín LogisticFOCUS komplexný
zdroj informácií z prostredia slovenskej, európskej a globálnej logistiky.
Jednotlivým logistickým odborom sú venované odborné rubriky, ktoré ponúkajú aktuálne informácie zo sveta
skladovania, manipulácie, kompletizácie, balenia, dopravy, distribúcie a ďalších oblastí, akými sú napríklad spätná
logistika, environmentálne aspekty logistických procesov, logistická bezpečnosť a ďalšie.
Pre rok 2022 sú pripravené postupne celkom štyri vydania, a to v mesiacoch marec, jún, september a december.
Aby sme vyhoveli požiadavkám širokého spektra užívateľov, je časopis distribuovaný nielen v tlačenej, ale aj
v elektronickej verzii pomocou NewsLETTERU. Elektronická verzia časopisu je k dispozícii čitateľom tiež na
webových stránkach www.logisticfocus.sk.

ŠTRUKTÚRA ČITATEĽOV PODĽA ODBOROV:

Logistika
Doprava
Výroba
Obchod
Manipulácia a skladovanie
Služby a iné
Stavebníctvo

