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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že podobně jako v minulých letech připravujeme ve spolupráci s Českou
společností pro NDT další vydání speciální přílohy NDT WELDING Bulletinu – Special Issue 2010. Tato
publikace je určena především k informování zahraniční odborné veřejnosti o stavu a úrovni defektoskopie v ČR
a o současné činnosti ČNDT.

Mimo jiné bude, tak jako tomu bylo v předchozích vydáních této publikace, věnován prostor i
aktivitám všech firemních členů ČNDT, kteří tak mají nárok na bezplatnou plnobarevnou prezentaci
svého výrobního programu, servisní, obchodní a případně další činnosti. Základní velikost plochy
určená pro každého firemního člena je 1/6 formátu A4. Tento rozsah je hrazen z prostředků ČNDT,
ale je samozřejmě možné jej dále rozšířit formou placené inzerce.
Současně nabízíme prostor i všem dalším firmám, které se chtějí prezentovat v zahraničí. A to jak formou
placené inzerce či PR článku, tak i zveřejněním odborného příspěvku. Počet textových stran věnovaných
odborným článkům je pochopitelně vzhledem k výrobním nákladům omezen, a proto bude začátkem května
proveden jejich výběr. Hlavním kriteriem je odborné posouzení obsahu, ale i včasnost předání příspěvku.
Přednostně budou zařazeny příspěvky firem, které zároveň poskytnou i placenou inzerci, která alespoň částečně
pokryje náklady na výrobu Special Issue.

Příloha bude vydána v nákladu min. 2200 ks a bude distribuována jednak společně s NDT WELDING
Bulletinem č. 1/2010 členům ČNDT a dalším odběratelům NDT Welding Bulletinu, ale především
samostatně v rámci prezentace činnosti ČNDT na všech mezinárodních akcích, kterých se
zástupci ČNDT v roce 2010 a 2011 zúčastní (např. konference EWGAE ve Vídni, konference NDT
v Polsku, v roce 2011 např. konference DGZfP atd.).
První akcí, na které budou výtisky NDT WELDING Bulletinu, Special Issue 2010, k dispozici je
10. ECNDT v Moskvě v červnu tohoto roku. Výtisky budou rozdávány jak na stánku ČNDT,
tak i při osobních jednáních a zároveň budou použity při prezentaci ČNDT jako pořadatele příští
11. ECNDT v roce 2014 v Praze.
Firemní členové a inzerenti obdrží pro svoji potřebu po 10 ks publikace. Pokud bude některý subjekt
potřebovat více výtisků, je možno si je předem objednat na adrese ČNDT nebo redakce.
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Ostatní
15 600,- Kč
subjekty

1/2

1/4

1/6

5 980,- Kč

2 120,- Kč

0,- Kč

8 580,- Kč

4 720,- Kč

3 480,- Kč
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a PR článek
Dle dohody

Poznámky k předání podkladů:
¾ Zrcadlo časopisu: 170x240 mm. Čistý formát časopisu: 210x280 mm + přídavek 2 mm na každé
straně na spad. Tedy pokud plánujete celostránkovou reklamu až do ořezu, dbejte na to, přidat
2 mm k čistému formátu na ořez.
¾ Hotové reklamní stránky přijímáme ve formátu PDF (press), EPS (písma v křivkách) nebo TIF
ve CMYKu. V minimálním rozlišení 300 dpi bez pasovacích znaků. Pokud ukládáte v PDF,
uložte nejdříve tiskový PostScript bez ICC profilů, použijte Acrobat Distiller s nastavením na
"Press Quality". Tím převedete PostScript do korektního PDF.
¾ Podklady ke zlomu - text zpracovaný v libovolném textovém editoru (nejlépe soubory typu DOC
nebo RTF) a obrázky zvlášť v minimálním rozlišení 300 dpi (nejlépe formát TIF, JPG, EPS,
případně BMP). Zároveň prosíme zároveň zaslat pro korektní zlom a správné zařazení grafických
prvků (obrázky, vzorce atd.) i náhled Vašich příspěvků.
¾ Informace a články v anglickém (nebo případně německém) jazyce prosíme zaslat do 5. 5. 2010.
¾ Konečnou uzávěrku všech podkladů (i inzertních) přepokládáme do 7. 5. 2010.
Podklady je možno zaslat e-mailem na adresu tiret@ndtwelding.cz nebo cndt@cndt.cz. Větší soubory
doporučujeme zaslat např. pomocí Uschovny (www.uschovna.cz).

Vážení přátelé,
Věříme, že nám pomůžete připravit další kvalitní číslo našeho časopisu, které bude ve světe dobře
reprezentovat současnou českou defektoskopii i ČNDT.
Praha a Brno
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