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1 / 2020
termín vydání:
17. 1. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 8. 1. 2020

2 / 2020
termín vydání:
14. 2. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 27. 1. 2020

3 / 2020
termín vydání:
16. 3. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 28. 2. 2020

4 / 2020
termín vydání:
16. 4. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 27. 3. 2020

5 / 2020
termín vydání:
15. 5. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 27. 4. 2020

6-7 / 2020
termín vydání:
16. 6. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 29. 5. 2020

8-9 / 2020
termín vydání:
15. 9. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 31. 8. 2020

10 / 2020
termín vydání: 16. 10. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 29. 9. 2020

11 / 2020
termín vydání: 17. 11. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 30. 10. 2020

12 / 2020
termín vydání: 14. 12. 2020
uzávĢrŬa inzerce: 25. 11. 2020

Hlavní
téma

ƐŬůadŽvá a maniƉuůaēní techniŬa dŽƉrava ůŽŐiƐƟŬa ŽďaůŽvá techniŬa dŽƉravní prŽƐtƎedŬy RFI infraƐtruŬtura
nemŽvitŽƐƟ ůŽŐiƐƟŬa v praxi výrŽďních pŽdniŬƽ Ɛůuǎďy prŽ dŽpravce infŽrmaēní technŽůŽŐie Žďaůy ŽƐŽďní dŽprava
prƽmyƐůŽvý a ůŽŐiƐƟcŬý deveůŽpment výrŽďa a ŽďchŽd ůeŐiƐůaƟva a ŽďŽrŽvĠ nŽrmy Įnanēní Ɛůuǎďy Life Styůe

Data

Sezónní
téma
feŬƟvita a Ɛtandardizace ůŽŐiƐƟcŬých prŽceƐƽ
LŽŐiƐƟcŬý ŽutƐŽurcinŐ ũaŬŽ ŬŽnŬurenēní výhŽda
PŽtravinŽvá ůŽŐiƐƟŬa a diƐtriďuce pŽtravin
Danipuůaēní techniŬa a efeŬƟvita ƐŬůadŽvých Žperací
Kďaůy͕ ŽďaůŽvĠ materiáůy a technŽůŽŐie͕ expŽrtní ďaůení
Speciáůní reǎimy pƎeprav
LŽŐiƐƟŬa chemicŬých a neďezpeēných ůáteŬ
KpƟmáůní vyuǎiơ dŽpravních prŽƐtƎedŬƽ
eůená ůŽŐiƐƟŬa a eŬŽůŽŐicŬá dŽprava
Fůeet manaŐement a ŽpƟmaůizace prŽvŽzních náŬůadƽ
aďezpeēení ůŽŐiƐƟcŬých ƎetĢzcƽ a minimaůizace riziŬ
eůeznice ũaŬŽ nedíůná ƐŽuēáƐt ůŽŐiƐƟcŬĠhŽ ƎetĢzce
IT a Ǝídicí prŽceƐy v ůŽŐiƐƟce
syuǎiơ mŽderních technŽůŽŐií pƎi ƐŬůadŽvání
szdĢůávání ůŽŐiƐƟcŬých ŽdďŽrníŬƽ
iƐtriďuce B2C͖ -cŽmmerce ũaŬŽ fenŽmĠn mŽderní dŽďy
IntraůŽŐiƐƟŬa a ƐpeciĮŬa mŽderních ƐŬůadŽvých prŽceƐƽ
LŽŐiƐƟcŬĠ a prƽmyƐůŽvĠ nemŽvitŽƐƟ
Žpravní infraƐtruŬtura a dŽpravní prŽƐtƎedŬy
LŽŐiƐƟŬa v evrŽpƐŬĠm ŬŽntextu

sǇũĚeƉƎed ...

SyƐtemy ŬŽůeũŽwe a FŽrum
intermŽdaůne - tiƐůa

DŽtŽƐaůŽn BrnŽ͕
LŽŐimat StuƩŐart͕
'eneva DŽtŽr ShŽw
IntraůŽŐiƐƟcƐ urŽpe - PaƎíǎ

en ēeƐŬĠ ůŽŐiƐƟŬy͕
dZE^^Zh^/ - DŽƐŬva͕
IRFC - Praha

CeDAT ,annŽver

SpeedCHAIN Slovakia,
rive4>ive͕
Czech Raiů ayƐ - KƐtrava
FIATA ABIT

Standardy a ůeŐiƐůaƟva v ůŽŐiƐƟce
IntermŽdáůní dŽprava
EámŽƎní dŽprava a pƎíƐtavy
DŽderní ƎeƓení na Ŭůíē
StrateŐie ůŽŐiƐƟŬy a Ɛuppůy chain
AutŽmŽďiůŽvý prƽmyƐů͕ vývŽũ a trendy
eƐŬá ůŽŐiƐƟŬa v reŐiŽnu C
DŽderní vyďavení ƐŬůadƽ ũaŬŽ záŬůad efeŬƟvní ůŽŐiƐƟŬy

D^s BrnŽ
CILF Shenzhen 2020

aơhůĠ a efeŬƟvní ůŽŐiƐƟcŬĠ prŽceƐy
LŽŐiƐƟŬa ũaŬŽ zdrŽũ ƷƐpŽr ve výrŽďĢ
Smůuvní ůŽŐiƐƟŬa
<ŽmďinŽvaná dŽprava

SpeedCHAIN InteƌnaƟonal Praha

feŬƟvní dŽdavateůƐŬĠ ƎetĢzce
KpƟmaůizace ƐŬůadŽvých prŽceƐƽ a technŽůŽŐií
tDS͕ idenƟĮŬace a ƐůedŽvateůnŽƐt zďŽǎí
RŽute půanninŐ a ŽpƟmaůizace traƐ
\ízení riziŬ v dŽdavateůƐŬĠm ƎetĢzci
DuůƟmŽdáůní ůŽŐiƐƟcŬĠ ƐyƐtĠmy ũaŬŽ trend
LŽŐiƐƟcŬá ŽpƟmaůizace ƐŬůadƽ͖ ƎeƓení a Ɛůuǎďy
BezpeēnŽƐt zďŽǎí a ůŽŐiƐƟcŬých prŽceƐƽ

FORMÁTY A CENY INZERCE V ROCE 2020
SPAD +5 mm: 225x315 mm

SPAD +5 mm: 225x155 mm
112,5x315 mm

ZRCADLO:

203x274,5 mm

ZRCADLO:

CENA:

.þ

203x135 mm
98x274,5 mm

CENA:

23 000,- Kē

ZRCADLO:

63x200 mm
63x126 mm
63x63 mm
133x99 mm
SPAD +5 mm: 143x112,5 mm

SPAD +5 mm: 73x315 mm
225x105 mm
ZRCADLO: 63x274,5 mm
203x98 mm
CENA:
.þ

CENA:

Nabídka atypických inzertních prostorƽ:

A

Atypický rozmĢr inzerce

250,- Kē/cm2

W\ESNÉ UMÍST NÍ INZERCE
Obálka (TITULNÍ STRANA)
210 mm ƓíƎka, 260 mm výška + 5 mm spad

A
Smluvní cena

2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky

57 000,- Kē
67 000,- Kē
75 000,- Kē

Sezónní nabídka

dle aktuální nabídky

PƎesné umístĢní inzerce

+ 2 500,- Kē

TISKOVÁ DATA
Tiskový soubor pƎipravený pro Ɵsk na kƎídový papír, 133 lpi,
300 dpi, barvy v proĮlu CDzK (Cyan, DaŐenta, zellow, Black).
s pƎípadĢ tvorby inzerátu naším ŐraĮckým studiem dodání
podkladƽ pouze v elektronické formĢ. Texty v textovém editoru
DS OfĮce tord. Obrázky a loŐa v rozlišení 300 dpi na velikost
výsledného formátu. s cenĢ tvorby inzerátu je jedna korektura.
s pƎípadĢ poǎadavku na Ɵskové podklady bude za vytvoƎení
inzerátu Ʒētována smluvní cena.
Tiskové podklady dodejte na adresu: redakceΛloŐisƟcnews.eu

PROGRAM A FORMÁT
Systém: PC, Formát datového souboru: Ɵskové PDF
St: InDesiŐn, Illustrator, Photoshop, Corel
Doruēení dat: e-mail (redakceΛloŐisƟcnews.eu), CD-ROD,
DVD, FTP-server (po pƎedchozí domluvĢ)

VKLAD / VŠITÍ MATERIÁLU
do 10 Ő

vklad
všiơ

A
10 000,- Kē/náklad
14 000,- Kē/náklad

do 20 Ő

vklad
všiơ

14 000,- Kē/náklad
18 000,- Kē/náklad

do 40 Ő

vklad
všiơ

18 000,- Kē/náklad
22 000,- Kē/náklad

13 000,- Kē
11 000,- Kē
9 900,- Kē
13 500,- Kē

SPECIFIKACE PR LÁNKU
Textové podklady v textovém editoru bez formátování.
FotoŐraĮe v Ɵskové kvalitĢ minimálnĢ 300 dpi ve výsledném
formátu. Rozsah pro jednu stranu 4 000 znakƽ vēetnĢ mezer
+ 2 - 3 fotoŐraĮe. Rozsah pro dvĢ strany 8 000 znakƽ vēetnĢ
mezer + 4 - 5 fotoŐraĮí.

TERMÍNY A KOREKTURY
Dodání Ɵskového PDF souboru bez dalších korektur
je moǎné nejpozdĢji 10 pracovních dní pƎed plánovaným
datem distribuce maŐazínu.
V pƎípadĢ tvorby inzerátu z dodaných elektronických
podkladƽ je to nejpozdĢji 15 pracovních dní pƎed
plánovaným datem distribuce maŐazínu. V pƎípadĢ jedné
korektury je vytvoƎení inzerátu v cenĢ inzertního prostoru.
V pƎípadĢ poǎadovaných dalších korektur bude Ʒētována
smluvní cena za kaǎdou další korekturu.

STORNO PODMÍNKY
Bude akceptováno pouze písemné storno objednávky
inzertního prostoru. PƎi stornování objednávky tƎi týdny
pƎed plánovaným datem distribuce maŐazínu nebudou
Ʒētovány ǎádné storno poplatky. V pƎípadĢ stornování
objednávky v kratší lhƽtĢ neǎ tƎi týdny pƎed plánovaným
datem distribuce maŐazínu budou Ʒētovány storno
poplatky ve výši 30% ceny inzertního prostoru.
Rozhodující je datum poštovního podacího razítka.

RABAT (pro roēní oďjednávky)

Podmínky:
Rabat:
3 opakování
5%
6 opakování
10%
10 opakování
15%
Rabat bude pƎiznán pƎi daném poētu opakování v prƽbĢhu
12 mĢsícƽ inzertního roku.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY
V pƎípadĢ zájmƵ jsme pƎipraveni naďídnoƵt inzertní kampanĢ
stƎiǎené na mírƵ vašim potƎeďám, ŇeǆiďilnĢ komďinƵjíĐí rƽzné
komƵnikaēní prostƎedky ƟštĢné i elektroniĐké reklamy a eventƽ.

Magazín v datech:
Po obsahové stránce pƎedstavuje odborný loŐisƟcký mĢsíēník LoŐisƟcNEtS
komplexní zdroj informací z prostƎedí ēeské, evropské a Őlobální loŐisƟky.
Dílēím loŐisƟckým oborƽm jsou vĢnovány jednotlivé rubriky, které nabízejí
aktuální informace ze svĢta skladování, manipulace, kompletace, balení,
dopravy, distribuce a dalších oblasơ, jakými jsou napƎíklad zpĢtná loŐisƟka,
environmentální aspekty, loŐisƟcká bezpeēnost a další.
Dosah, náklad, ētenost:
LoŐisƟcNEtS si svou cestu k jednotlivým níǎe speciĮkovaným cílovým skupinám nachází prostƎednictvím:
fyzických výƟskƽ v celkovém mĢsíēním nákladu 4.500 ks s prƽmĢrnou dosahovanou ētenosơ 2-4 osoby,
tj. celkem cca 13.500 ētenáƎƽ,
unikátních pƎístupƽ k elektronické verzi jednotlivých výƟskƽ umístĢných na internetových stránkách
mĢsíēníku www.loŐisƟcnews.eu, prƽmĢrnĢ ēiní poēet unikátních mĢsíēních pƎístupƽ na stránky 2.000 ētenáƎƽ,
unikátních pƎístupƽ k elektronické verzi jednotlivých výƟskƽ umístĢných na internetovém portálu
euroloŐport.eu. Zde si virtuální stránky mĢsíēníku zpravidla kaǎdý mĢsíc otevƎe na 1.500 ētenáƎƽ.
Celková návštĢvnost tohoto portálu dle výsledkƽ zjištĢných prostƎednictvím GooŐleAnalyƟcs ēiní
v prƽmĢru 5.000-6.000 unikátních pƎístupƽ mĢsíēnĢ,
unikátních pƎístupƽ k elektronické verzi jednotlivých výƟskƽ umístĢných na internetovém portálu EuloŐ.cz,
ētenost LoŐisƟcNEtS zde dosahuje v prƽmĢru 700 unikátních ētenáƎƽ mĢsíēnĢ.
CelkovĢ tak skƵpina ētenáƎƽ oslovených prostƎednictvím odborného logisƟckého mĢsíēníku LogisƟcNEtS ēítá
na 17.700 pƎeváǎnĢ vrcholových manaǎerƽ s odpovídající rozhodovací pravomocí.
Cílové skupiny:
Mezi hlavní cílové skupiny patƎí:
vrcholoví manaǎeƎi výroďních a oďchodních spoleēnosơ
pƎedstavitelé Įrem poskytujících profesionální logisƟcký servis
pƎedstavitelé dopravních a spediēních spoleēnosơ
dodavatelé techniky a technologií pro moderní loŐisƟku
pƎedstavitelé akademické sféry
Typickým ētenáƎem LoŐisƟcNEtS je muǎ se stƎedním odborným
a vysokoškolským vzdĢláním. Jeho pƎíjmy jsou stƎední a vyšší
s ēistým pƎíjmem nad 35 Ɵs. Kē. Je souēásơ manaŐementu nebo
vedoucí oddĢlení v prosperující spoleēnosƟ, která se ǎivĢ zajímá
o dĢní na trhu, hledá inovace a nové postupy.

STRUKTURA TENÁ\p DLE REGIONp R
:ihoēeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomucký
Pardubický
PlzeŸský
Praha
StƎedoēeský

STRUKTURA TENÁ\p DLE OBORp

jstecký
Vysoēina
Zlínský

AUTOMOTIV
DOPRAVA
INFORMANÍ TECHNOLOGIE
LOGISTIKA
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
MÉDIA
OBCHOD

TENÁ\I DLE VZD LÁNÍ

POTRAVINY A NÁPOJE
SLUBY A OSTATNÍ
SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
STAVEBNICTVÍ
VÝROBA OSTATNÍ
VZD LÁVÁNÍ

Vysokoškolské
6WĜHGQt
RGERUQp
2VWDWQt

Data získaná z nezĄǀŝƐůĠŚŽƉƌƽǌŬƵŵƵƐƉŽůĞēŶŽƐƟWEdA>

