V Praze 2. července 2021

Vážený pane řediteli,
rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou společností pro
nedestruktivní testování připravuje redakce časopisu TechMagazín další odborné
vydání specializované přílohy na téma:

Metody nedestruktivního zkoušení, defektoskopie,
certifikace a zkušebnictví
V tomto vydání, které bude fyzicky k dispozici na letošní nejprestižnější akci
ENDTCM 2021, jež by měla proběhnout v hybridní podobě, a také na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně, bychom chtěli nastínit kvalifikovaný pohled na vývoj
oboru NDT, jehož význam zvyšujícími se požadavky na kvalitu výroby neustále roste.
Zaměříme se nejen na různé metody zkoušení, ale i na vývoj přístrojové techniky,
nové technologie i oblast certifikace.
Jsme přesvědčeni, že právě vhodně prezentované technologie přispějí k lepší
informovanosti technické veřejnosti. Články mohou být doplněny anglickým
resumé, srozumitelným i zahraničním návštěvníkům ENDTCM 2021.
S ohledem na aktuální situaci, ve které se firmy (nás nevyjímaje) nacházejí, bychom
rádi vyšli vstříc i s tím často souvisejícím omezením provozních a investičních
nákladů – proto Vám chceme nabídnout možnost prezentace v tomto čísle
za zajímavějších podmínek (viz ceník níže).
Vydání čísla je naplánováno na 15. srpna s uzávěrkou pro podklady do 6. srpna.
Prezentace je možná buď formou inzerátu, nebo PR článku. K inzerátu náleží také
plocha pro doprovodný článek. U článkové prezentace bez inzerátu, je cena nižší.
V případě Vašeho zájmu o rezervaci plochy, prosíme o informaci, jakou formu
prezentace byste zvažovali.
Bližší informace:
David Kostolník, tel.: 775 150 094, 731 883 656, 774 622 300, nebo na e-mailu:
david.kostolnik@techmagazin.cz
Věříme, že pro Vás tato nabídka může být zajímavou a pomůže Vám i v této nelehké
době oslovit širší spektrum potenciálních zákazníků či partnerů.

S pozdravem
PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Zvýhodněný ceník pro prezentace v srpnovém vydání:
1/1 celá str. inzerát …………43 000,- sleva 46 % = 23 220,- + článek zdarma
Samostatný PR článek ..…...21 000,- sleva 40 % = 12 600,1/2 str. inzerát ………………27 000,- sleva 40 % = 16 200,- + článek zdarma
PR článek 1/2 ..................... 15 000,- sleva 40 % = 9 000,1/3 str. inzerát ………………18 000,- sleva 35 % = 11 700,- + článek zdarma
PR článek 1/3 .......................12 000,- sleva 35 % = 7 800,-
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