
Profil časopisu
T+T Technika a trh je první multimediální polytechnický časopis, 
který přináší aktuality o dění v průmyslu a jednotlivých odvětvích 
hospodářství na domácím i zahraničním trhu.

Díky dlouholetému působení na českém trhu poskytuje časopis
T+T Technika a trh svým klientům vysoce kvalitní služby v oblasti 
tištěné i internetové prezentace a pomáhá tak firmám k získání 
nových zákazníků, posílení firemní značky a upevnění postavení 
českých produktů na domácím i světovém trhu.

Každé číslo časopisu má jiné tématické zaměření, které je 
strukturováno tak, aby všechna čísla za rok obsáhla celou oblast 
průmyslu, techniky a technologií.
 
Cílová skupina
Časopis je určen pro vrcholové řízení, managery všech oddělení 
firem, technické a vývojové pracovníky, studenty a další skupiny 
zájemců o oblast průmyslu a techniky.

Distribuce časopisu
Časopis T+T Technika a trh je distribuován na všech významných 
průmyslově zaměřených veletrzích, výstavách a konferencích, 
individuálním předplatitelům, direct mailingem a na specializovaná 
místa (knihovny, vysoké školy, specializovaná knihkupectví, atd.)

Distribuce časopisu v číslech: 
23 % individuální předplatitelé, 32 % veletrhy a výstavy, 30 % direct 
mailing. Struktura našich čtenářů: 22 % elektrotechnika, 35 % 
strojírenství, 19 % tepelná technika. Z 38 % techničtí pracovníci, 
30 % střední řízení firem, 13 % vrcholové řízení firem.

Průmyslový časopis T+T Technika a trh Témata čísla Návaznosti, termíny

1–2/2022 Kompresory, vzduchotechnika vydání: únor

Kompresory, čerpadla, vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace, filtry a filtrační zařízení. 
Vytápění a chlazení, rozvody tepla, tepelná čerpadla. Měření, regulace, průtokoměry, měřiče 
hladin, senzory. Vodovody a kanalizace, potrubní systémy, armatury. Energetická úspornost, 
energetika, čistá energie. Čistota a ochrana pracovního prostředí, facility management.

3/2022 Taiwan Business vydání: březen

Speciál Taiwan Business: taiwanské společnosti, jejich technologie a výrobky, české firmy 
obchodující s Taiwanem, odbyt, nová partnerství na Taiwanu, taiwanské investiční projekty 
v Evropě, obchodní a marketingové informace.

4/2022 Elektrotechnika a automatizace vydání: duben

Elektrotechnika, elektronika, automatizace, robotika, průmyslové osvětlení, zabezpečovací 
systémy, měřicí a regulační technika, frekvenční měniče, značení a identifikace, komunikační 
technika, vodiče a kabely. Energetika, obnovitelné zdroje energie, úspory energie. 

5/2022 Kolejová doprava vydání: květen

Dopravní technika, železniční technologie, infrastruktura, veřejná doprava, interiéry, strojní 
výroba dílů, trakční vedení, technické trendy, výbava tratí a vozidel, modernizace, vozidlové 
mazací systémy, komponenty pro kolejová vozidla. Testování a vědecký výzkum.

6/2022 Jeřábová, zdvihací technika, manipulace vydání: červen

Dopravníkové systémy, jednoúčelové stroje. Normované díly – ložiska, lineární vedení a další 
pohybové mechanismy. Pohony, převody, spojky, brzdy. Logistika, skladování, obaly, balící 
systémy a zařízení. Všeobecné strojírenství, hydraulika, pneumatika – mechanismy, stroje 
a nářadí, obrábění, chladicí emulze, řezné oleje oleje a maziva. Svařování, technické plyny. 
Smart City – chytrá doprava, infrastruktura.

7–8/2022 Robotika, automatizace a automotive vydání: srpen

Průmyslová robotika, nejnovější trendy v robotizaci, kolaborativní roboty, robotické systémy. 
Automatizace, dopravníkové systémy, využití automatizace v automotive. Automotive návrh, 
vývoj, výroba a prodej vozidel.

9/2022 MSV Brno vydání: září

Všeobecné strojírenství. Stroje, nástroje a příslušenství pro obrábění a tváření, svařovací 
technika, povrchové a tepelné úpravy. Chladící emulze, řezné oleje, maziva, lepidla.  
Automatizace, elektrotechnika, Industry 4.0. Převody, pohony a frekvenční měniče. 
Manipulace, doprava, logistika, skladování a obaly.

10/2022 Letecký průmysl vydání: září

Inovativní technologie v letectví, bezpečnost v letectví, budování infrastruktury letiště 
a propojení s nákladní dopravou, letecké společnosti, výrobci komponentů pro letecký 
průmysl, přesné obrábění a úpravy materiálů, materiály pro letectví, 3D tisk pro 
letecký průmysl.

11/2022 Elektromobilita vydání: listopad

Čistá mobilita, budování infrastruktury pro elektromobilitu, nabíjecí stanice, 
elektromobily, vývoj baterií do elektromobilů, inovace v chytrém parkování, 
příslušenství pro elektromobily, dotace.

12/2022 Industry 4.0, umělá inteligence a inovace vydání: prosinec

Průmyslová robotika, nejnovější trendy v robotizaci, kolaborativní roboty, robotické systémy, 
automatizace a digitalizace výrobních, zpracovatelských a průmyslových procesů. 
Digitalizace, IoT, IT podpora výroby, lidská řeč, logistika, inovace, HR, finance, vzdělávání, 
chatboti, výroba, medicina, retail.

T+T Technika a trh je polytechnický časopis, 
přinášející informace a zajímavosti 
o průmyslu domácího a zahraničního trhu
České a Slovenské republiky

 formát A4 (210 × 297 mm)

 vazba V2, lepená

 blok časopisu – 115 g matná křída

 obálka – 250 g křída, lamino/UV lak

29. ročník

12 čísel v 10 vydáních

náklad 8 000 výtisků (veletržní speciály 10 000 výtisků)

cena výtisku 60 Kč/3 €

roční předplatné 390 Kč/25 €

elektronické předplatné 390 Kč/25 €

Průvodce
světem průmyslu



Stránková inzerce uvnitř časopisu

Cena [Kč] Rozměry inzerce [mm]

čb 2 barvy 4 barvy do zrcadla na spad

2/1 64 500 69 000 80 000 420 × 297

1/1 36 000 40 500 54 000 180 × 267 210 × 297

2/3 26 000 30 000 38 000 180 × 170 210 × 185

1/2 21 000 24 000 30 000
180 × 125

88 × 267

210 × 140

99 × 297

1/3 14 500 17 500 22 000
58 × 267

180 × 80

73 × 297

210 × 95

1/4 12 000 13 500 16 000
88 × 125

118 × 95

1/6 6 000 7 000 10 000 58 × 125

U rozměrů na spad je potřeba přidat ke všem rozměrům 3 mm!

T+Tnews je elektronický týdeník, zpracovávaný redakcí časopisu Technika a trh, ve kterém se čtenáři 

mohou seznámit formou krátkých zpráv s novinkami domácího a zahraničního průmyslu z oborů 

obrábění, elektrotechnika, pohony, komponenty, kompresory, vytápění, manipulační technika, plasty 

a IT ve výrobě. Díky jednoduchosti, rychlosti a dostupnosti 

mailu newsy informují o nejnovějších trendech ve výzkumu, vývoji a výrobě. Týdeník T+Tnews 

je zasílán e-mailem zdarma každý čtvrtek odpoledne. Pro T+Tnews byl zvolen formát *.html s obrázky 

vloženými do textů formou odkazů na naše domovské www stránky. Rovněž u delších zpráv je 

pokračování uloženo ve www archivu. 

Inzerci přijímá
MediaMax, s.r.o.

Brandlova 9

702 00 Ostrava 1

mediamax@ccb.cz

Tel.: +420 553 810 130 

Fax: +420 597 579 159

mediamax@ccb.cz, 

www.mediamax.cz

Šéfredaktor 
Ing. Aleš Vítek

vitek@ccb.cz

Tel.: +420 545 222 776

www.technikaatrh.cz

Adresa redakce
CCB, spol. s r. o.

Okružní 19

638 00 Brno 

Tel.: +420 545 222 776  
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Elektronický týdeník T+Tnews, webový prostor 
www.technikaatrh.cz a sociální sítě (FB, TW, likedIn, Instagram)

Ceník inzerce www.technikaatrh.cz
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T+Tnews vychází 
každý týden v pátek.

Uzávěrka příspěvků a inzerce 
je ve čtvrtek do 12.00 hod.

Bannery Cena/týden [Kč] Rozměr [body]

1  Leaderboard 4 000 980 × 150

2  Skyscraper (pouze web) 2 500 150 × 600

3  Big Square 2 500 250 × 250

4  Full Banner 2 000 468 × 60

Textová inzerce Cena/týden [Kč] Rozsah [body]

Komerční zpráva TTnews, web nebo sociální sítě 2 000 700 × 200

Slevy

2–4 týdny

5–13 týdnů

14–26 týdnů

10 %

20 %

30 %

Storno

14–8 dnů před vydáním

7 a méně dnů před vydáním

50 %

100 %

Slevy

Opakování 2 ×

Opakování 4 × 

Celoroční objednávka

5 %

10 %

15 %

Storno

15 dní před uzávěrkou

Po uzávěrce

30 %

70 %

Inzerce na obálce časopisu a speciální inzerce

Umístění Cena [Kč]

1. strana obálky 95 000

2. strana obálky / 1. vnitřní strana 58 000

3. strana obálky 56 000

4. strana obálky 69 000

Otevírací dvoustrana obálky 150 000

2.–3. vnitřní strana 72 000

4.–5. vnitřní strana 72 000

PR prezentace

1/1 PR článek 27 000

2/1 PR článek 54 000

Nestandardní

Anketa (do 800 znaků) 5 000

Kaleidoskop (do 600 znaků) 5 000

Vkládaná inzerce od 3,50 za A4

Vždy na dosah!


