
MÉDIAINFO 2014

Časopis Eurostav je jediným odbor-
ným recenzovaným časopisom pre 
oblasť stavebníctva a architektú-
ry, ktorý vychádza na slovenskom 
mediálnom trhu periodík takmer 
20 rokov. Vysokú odbornú úroveň, 
ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 
9-členná redakčná rada časopisu.

Časopis Eurostav je na poprednom 
mieste medzi časopismi obdobného 
zamerania a odborná verejnosť ho 
považuje za mienkotvorné médium  
v tejto oblasti. Časopis Eurostav nie 
je voľne v predaji, ale je v náklade  
6 500 ks zasielaný priamo predpla-
titeľom.

„Pretože poskytuje množstvo zaujímavých 
informácií z oblasti stavebníctva a architek-
túry, aktuality a prehľady zo stavebného trhu 
a zaujímavé diskusie odborníkov z oblasti 
stavebníctva.”

Ľudovít Kiripolszky
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

„Eurostav čítam, lebo chcem byť v obraze. 
Chcem byť informovaný o aktuálnych témach, 
ktoré rezonujú v odborných kruhoch v staveb-
níctve a architektúre. Oceňujem tiež, že Eu-
rostav sa systematicky venuje osvete v oblasti 
energetickej efektívnosti budov a udržateľnosti 
vo výstavbe.”

Peter Škvaril
Schüco Slovensko

„Časopis Eurostav čítam, lebo nepíšu len o tom, 
čo sa stalo, ale aj o tom, čo sa ešte len stane. 
Poznať trendy je kľúčom k úspechu.”

Patrik Polakovič
HOLCIM (Slovensko)

PREČO ČÍTAM EUROSTAV ?

EUROSTAV
11-12/2013 Odborný recenzovaný časopis 

o stavebníctve a architektúre

HLAVNÁ TÉMA: Súťaž STAVBA ROKA 2013

Prezentácie všetkých stavieb 
súťaže Stavba roka 2013 

Netradičná architektúra  
z tradičných materiálov 

Navrhovanie murovaných  
konštrukcií 
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EUROSTAV
odborný recenzovaný časopis 
pre stavebníctvo a architektúru



Hlavná téma: 
Zdravé bývanie 

Špeciál: 
obnoviteľné zdroje energie

Tematické okruhy: 

ekologické materiály pre výstavbu, drevostavby, 
obnova bytového fondu, zatepľovanie, energe-
ticky efektívne koncepty, energetická certifikácia, 
vykurovanie, vetranie, alternatívne zdroje vykurovania 
a ohrevu teplej vody, materiály a technológie pre 
zdravé bývanie, riešenie fasád, striech, okien, dvier,  
vrát, balkónov, terás a podhľadov,  sklo v interiéri, 
humanizácia obytného prostredia, debarierizácia, 
úprava okolia, okrasné záhrady, detské ihriská, drob-
ná architektúra, bazény, vírivky, sauny, parkovanie  
a garážovanie, osvetlenie, bezpečnosť bývania... 

EUROSTAV 1-2/2014 EUROSTAV 3/2014 EUROSTAV 4/2014 EUROSTAV 5/2014
Hlavná téma: 
Vysoké a inteligentné budovy 

Špeciál: 
vykurovanie, vetranie, klimatizácia 
CONECO - RACIOENERGIA -  
CLIMATHERM 2014

Tematické okruhy: 

vysoké a administratívne budovy, zakladanie vyso-
kých budov, použité materiály a technológie  
pre výstavbu inteligentných a vysokých budov, sklo  
v interiéri a exteriéri, facility management, čistenie  
a údržba fasád, tieniace prvky, výťahy, eskalátory  
a turnikety, inteligentné systémy riadenia, osvetlenie 
a iluminácia, úprava okolia a verejného priestoru, 
parkovanie a garážovanie, bezpečnostné a protipo-
žiarne systémy... 

Hlavná téma: 
Obvodové plášte budov – fasády 

Špeciál: 
stavebná chémia 

Tematické okruhy: 

transparentné, kovové a drevené konštrukcie fasád, 
povrchové úpravy obvodových plášťov a ich mate-
riály, zatepľovanie budov, dverné a okenné výplne 
stavebných otvorov, exteriérové úpravy povrchov 
stien modernými technológiami, osvetlenie a ilumi-
nácia, ich čistenie, energeticky úsporné a interaktívne   
riešenia, izolačné sklá, tieniace prvky, rolety, markízy, 
riešenia 5. fasády - plochých a šikmých striech, od-
vodňovacie systémy, zelené strechy, spojovacie  
a kotviace prvky, softvér pre strešné konštrukcie... 

Hlavná téma: 
Udržateľnosť vo výstavbe  

Špeciál: 
facility management 

Tematické okruhy: 

udržateľné stavebné materiály a materiály pre 
udržateľnú výstavbu, recyklácia, ekologické a ener-
geticky efektívne riešenia fasád, znižovanie emisií 
skleníkových plynov, plynové a bioplynové stanice, 
využitie ďažďovej vody, riešenie udržateľnej statickej 
a dynamickej dopravy, hodnotenie a meranie 
udržateľnosti budov, drevostavby, dverné a okenné 
výplne stavebných otvorov pre udržateľné domy, 
obnoviteľné zdroje energie, solárne a fotovoltické 
systémy, tepelné čerpadlá...

Redakčná uzávierka:    08. 1. 2014 
Uzávierka reklamy:      22. 1. 2014 
Do tlače:                    05. 2. 2014 
Expedícia:       12. 2. 2014 

Redakčná uzávierka:  12. 2. 2014 
Uzávierka reklamy:    28. 2. 2014 
Do tlače:   13. 3. 2014 
Expedícia:              20. 3. 2014 

Redakčná uzávierka: 13. 3. 2014 
Uzávierka reklamy:        02. 4. 2014 
Do tlače:                     16. 4. 2014 
Expedícia:                       23. 4. 2014 

Redakčná uzávierka:      16. 4. 2014 
Uzávierka reklamy:    30. 4. 2014 
Do tlače:                    14. 5. 2014 
Expedícia:   21. 5. 2014 

EUROSTAV 7-8/2014
Hlavná téma: 
Dopravné, inžinierske a špeciálne stavby 

Špeciál: 
exteriérové a interiérové povrchy 

Tematické okruhy: 

inžiniersko-geologický prieskum, geodetické a karto-
grafické práce, konštrukcie a technológie pre výstavbu, 
údržbu a opravu ciest, mostov, diaľnic, tunelov, železníc, 
špeciálnych stavieb, inžinierskych sietí, protipovodňovej 
ochrany, softvérové riešenia, monitorovacie systémy, 
povrchy vozoviek a ich opravy a údržba, informačné 
dopravné systémy a dopravné značenia, parkovacie 
a garážové systémy, technológie pre razenie tunelov, 
debniace systémy, potrubné systémy, vodné priehrady, 
nádrže, hydroelektrárne, vodohospodárske a energetic-
ké objekty, stavby pre oddych a šport...

Redakčná uzávierka:   09. 7. 2014  
Uzávierka reklamy:    23. 7. 2014 
Do tlače:              06. 8. 2014 
Expedícia:                 13. 8. 2014 

Hlavná téma: 
Energeticky úsporné koncepty 

Špeciál: 
debniace systémy a lešenia

Tematické okruhy: 

obnoviteľné zdroje energií, špeciálne materiály, tech-
nológie a konštrukcie pre výstavbu hrubej stavby, 
fasády a strechy, ekologické materiály, drevostavby, 
zatepľovanie, úsporné vykurovanie nízkoemisnými 
kotlami na biomasu a na drevené pelety, plynové  
a bioplynové stanice, tepelné čerpadlá, rekuperácia, 
solárne systémy, klimatizácia a vetranie, inteligentné 
systémy riadenia spotreby energií, solárne zariadenia 
a fotovoltika, softvér pre drevené konštrukcie... 

EUROSTAV 9/2014

Redakčná uzávierka:  13. 8. 2014 
Uzávierka reklamy:     27. 8. 2014 
Do tlače:       10. 9. 2014 
Expedícia:                   17. 9. 2014 

Hlavná téma: 
Rekonštrukcie a obnova budov 

Špeciál: 
transportbetón, prísady do betónov
    

Tematické okruhy: 

sanačné systémy – technológie pre vysušovanie 
základov a muriva, podrezávania, izolácie  
a zatepľovanie budov, stavebná chémia, obnova 
historických krovov, okien, dvier a podláh, moder-
nizácia rozvodov a riešenie interiérových povrchov  
v starých a historických budovách, rekonštrukcie 
fasád a striech, technológie a materiály pre riešenia 
energetických úspor v starších a historických bu-
dovách, iluminácia historických objektov, umelecké 
remeslá, štukatérstvo, osvetlenie a iluminácia, obnova 
historických vitráží...

EUROSTAV 10/2014

Redakčná uzávierka:   10. 09. 2014 
Uzávierka reklamy:      24. 09. 2014 
Do tlače:   08. 10. 2014 
Expedícia:                  15. 10. 2014 

EUROSTAV 11/2014

Redakčná uzávierka:  08. 10. 2014 
Uzávierka reklamy:     22. 10. 2014 
Do tlače:   05. 11. 2014 
Expedícia:             12. 11. 2014 

Hlavná téma: 
Priemyselné stavby 

Špeciál: 
stavebné stroje 

Tematické okruhy: 

oceľové, betónové, drevené konštrukcie pre prie-
myselné stavby, nové progresívne technológie pre 
konštrukciu priemyselných budov, stavebná chémia, 
prefabrikáty, riešenie fasád, vykurovanie, klimatizácia 
vetranie a osvetlenie priemyselných hál, zatepľovanie 
priemyselných hál, špeciálne povrchy, zakladanie,  
debniace a pažiace systémy, geosyntetiká, priemysel-
né podlahy, riešenie exteriéru priemyselných areálov, 
softvér pre priemyselné stavby...



Hlavná téma: 
Udržateľnosť vo výstavbe  

Špeciál: 
facility management 

Tematické okruhy: 

udržateľné stavebné materiály a materiály pre 
udržateľnú výstavbu, recyklácia, ekologické a ener-
geticky efektívne riešenia fasád, znižovanie emisií 
skleníkových plynov, plynové a bioplynové stanice, 
využitie ďažďovej vody, riešenie udržateľnej statickej 
a dynamickej dopravy, hodnotenie a meranie 
udržateľnosti budov, drevostavby, dverné a okenné 
výplne stavebných otvorov pre udržateľné domy, 
obnoviteľné zdroje energie, solárne a fotovoltické 
systémy, tepelné čerpadlá...

EUROSTAV 6/2014
Hlavná téma: 
Stavebníctvo za rok 2013 

Špeciál: 
TOP 100 – rebríček najúspešnejších fi riem na sloven-
skom stavebnom trhu 

Tematické okruhy: 

analýza odvetvia stavebníctva na Slovensku za rok 
2013, porovnanie výsledkov s okolitými krajinami, 
analýza bytovej výstavby, problémy stavebného trhu, 
trendy rozvoja v nasledujúcich rokoch, problémy 
vzdelávania v stavebníctve, bezpečnosť práce na 
stavbách, ochranné odevy a prvky...

Redakčná uzávierka:      16. 4. 2014 
Uzávierka reklamy:    30. 4. 2014 
Do tlače:                    14. 5. 2014 
Expedícia:   21. 5. 2014 

Redakčná uzávierka:   14. 5. 2014 
Uzávierka reklamy:       28. 5. 2014 
Do tlače:            11. 6. 2014 
Expedícia:   18. 6. 2014 

Redakčná uzávierka:  08. 10. 2014 
Uzávierka reklamy:     22. 10. 2014 
Do tlače:   05. 11. 2014 
Expedícia:             12. 11. 2014 

Hlavná téma: 
Priemyselné stavby 

Špeciál: 
stavebné stroje 

Tematické okruhy: 

oceľové, betónové, drevené konštrukcie pre prie-
myselné stavby, nové progresívne technológie pre 
konštrukciu priemyselných budov, stavebná chémia, 
prefabrikáty, riešenie fasád, vykurovanie, klimatizácia 
vetranie a osvetlenie priemyselných hál, zatepľovanie 
priemyselných hál, špeciálne povrchy, zakladanie,  
debniace a pažiace systémy, geosyntetiká, priemysel-
né podlahy, riešenie exteriéru priemyselných areálov, 
softvér pre priemyselné stavby...

EUROSTAV 12/2014
Hlavná téma: 
Stavba roka 2014 

Prehliadka všetkých do súťaže prihlásených 
stavebných a architektonických diel, rozhovory 
s predsedom poroty, členmi poroty

Redakčná uzávierka: 05. 11. 2014 
Uzávierka reklamy: 19. 11. 2014 
Do tlače:                   03. 12. 2014 
Expedícia:                 10. 12. 2014

KLASICKÁ INZERCIA
■  dvojstrana     
■  2. a 3. strana obálky    
■  4. strana obálky     
■  1. vnútorná strana    
■  bežná strana     
■  1/2 strany     
■  1/3 strany              
■  logo (max. 1 250 mm2, t. j. max. š. 55 mm) 
■  text + logo ku konkrétnej stavbe                            
■  infočlánok v rubrike Aktuality zo stavebného trhu

Príplatok za požadované umiestnenie 10 % z ceny inzerátu. Ceny sú 
uvedené pri kompletne dodaných podkladoch.

Za vyhotovenie grafi ckého návrhu v grafi ckom štúdiu vydavateľstva 
účtujeme 59 € (uvedená cena zahŕňa vyhotovenie max. 2 grafi ckých 
návrhov a max. 2 grafi cké korektúry).

VKLADANÁ A ŠPECIÁLNA INZERCIA
■  prospekt do 1 x A4, hmotnosť do 25 g, od 0,40 €/ks pri ľubovoľnom vkladaní
■  prospekt do 1 x A4, hmotnosť nad 25 g sa nacení podľa skutočnej váhy
■  vkladanie na obálku, hmotnosť do 25 g, od 0,60 €/ks
■  vkladanie na 1. vnútornú stranu alebo konkrétnu stranu, do 25 g, od 0,50 €/ks
■  klopa na titulku                 2 100 €
■  opáskovanie časopisu       1 800 €
■  CD        0,35 €/kus

ZĽAVY (RABATY)
■   3 x (počet opakovaní za rok)       5 %
■   5 x (počet opakovaní za rok)       7 %
■   8 x (počet opakovaní za rok)   10 %
■ 10 x (počet opakovaní za rok)   15 %
■ Agentúrna provízia 15 %

STORNO POPLATKY
■  Stornovanie objednávky musí byť písomnou formou 
najmenej 30 dní pred uzávierkou časopisu. Pri stornovaní 
objednávky do 14 dní pred uzávierkou – storno poplatok 
50 % z ceny objednávky. Po tomto termíne je storno 
poplatok 100 %. Ceny sú uvedené bez DPH.

REKLAMNÉ ČLÁNKY 
■  Cena za reklamné články sa stanovuje individuálne  
dohodou a postupuje sa podľa umiestnenia a formátu 
na úrovni cenníkových cien.

CENNÍK INZERCIE NA ROK 2014 CENNÍK INZERCIE NA WEBSTRÁNKACH
www.vydavatelstvoeurostav.sk l www.casopiseurostav.sk l www.eurostav.sk

■  reklamný banner 220 x 220 px          200 €/mesiac
■  reklamný banner/logo 190 x 60 px              70 €/mesiac
■  textová PR reklama s archiváciou
     1. garantované zobrazenie na úvodnej stránke 300 €/mesiac
     2. bez garancie zobrazenia na úvodnej stránke    150 €/mesiac

Každý ďalší mesiac za polovičnú cenu. 
Podporované formáty bannerov .jpg, .gif, .fl ash.

2 790 €
2 265 €
2 450 €
2 100 €
1 670 €
1 050 €

625 €
250 €
300 €
390 €

2/1

420 x 297 mm
(+ 5 mm spadávka)

210 x 297 mm
(+ 5 mm spadávka)

zrkadlo: 168 x 242 mm

v. 82 x 242 mm
š. 168 x 119 mm 

v. 53 x 242 mm
š. 168 x 78 mm 

1/1 1/2 v

1/2 š

1/3 v

1/3 š

FORMÁTY

PODKLADY PRE TLAČ 
■  .PDF výstup: press kvalita, CMYK, zlúčená priehľadnosť, 
       fonty začlenené, kompatibilita s PDF 1.3 
       (export/distiller – PDF/X-3)
■  .TIFF, .JPG výstup: CMYK, min. 300 dpi, 
      bez OPI informácií a profi lov
■  .AI, .EPS výstup: CMYK, texty v krivkách, 
      v prípade cdr – export ako eps



SLOVENSKÉ
STAVEBNÍCTVO

QUO

SLOVENSKÉ
STAVEBNÍCTVO

VADIS

QUO
VADIS

F ÓRUM
S LOVENSKÉHO
S TAVEBNÍCTVA

Časopis EUROSTAV je generálnym 
mediálnym partnerom súťaže STAVBA 
ROKA a zároveň je aj jedným zo 
spoluvyhlasovateľov tejto súťaže.

Časopis EUROSTAV je organizátorom 
a mediálnym partnerom konferencie 
QUO VADIS Slovenské stavebníctvo 
o predikcii vývoja slovenského 
stavebníctva.

Časopis EUROSTAV je hlavným mediálnym 
partnerom architektonického ocenenia, ktorého 
organizátorom je Vydavateľstvo EUROSTAV – 
CENA ARCH.

Časopis EUROSTAV je mediálnym 
partnerom konferencie Fórum 
slovenského stavebníctva, ktorého 
organizátorom je Vydavateľstvo 
EUROSTAV.

Časopis EUROSTAV je organizátorom konferencie 
Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 
a vyhlasovateľom Ceny VISIO 2020 za významný 
čin v oblasti udržateľnosti v architektúre 
a vo výstavbe

Časopis EUROSTAV podporuje 
občianske združenie EUROARCH, 
ktorého cieľom je podporovať 
slovenskú a európsku architektúru.

PREČO INZEROVAŤ V ČASOPISE EUROSTAV

PREČO INZEROVAŤ V PRINTEKTO JE PREDPLATITEĽOM ČASOPISU EUROSTAV

Časopis EUROSTAV je odborný recenzovaný B2B časopis s dlhoročnou tradíciou, ktorého odbornosť garantuje 9-členná redakčná rada tvorená odborníkmi pôsobiacimi v stavebníctve.

DISTRIBÚCIA
Časopis EUROSTAV je distribuovaný v počte 
6 500 ks priamo predplatiteľom a nie je 
voľne v predaji, čo zabezpečuje, že časopis 
čítajú odborníci daného segmentu.

KOMU JE ČASOPIS URČENÝ
■  manažérom a odborníkom stavebných spoločností
■  manažérom a odborníkom spoločností vyrábajúcich      
     stavebný materiál
■  architektom a projektantom
■  investorom a developerom
■  pedagógom, vedeckým pracovníkom a študentom 
     stavebných odborov
■  pracovníkom verejnej a štátnej správy pôsobiacim 
     v stavebníctve

PODPORA PREDAJA
■  inzercia v B2B printových médiách
■  inzercia v B2B online médiách
■  direct mailingové kampane
■  internetová propagácia na stránkach vydavateľstva 
     www.vydavatelstvoeurostav.sk, www.casopiseurostav.sk, 
     www.eurostav.sk 
■  internetová propagácia u partnerov vydavateľstva
■  prezentácia na veľtrhoch, výstavách, 
     konferenciách a seminároch 
■  cross promotion prostredníctvom ďalších produktov  
     vydavateľstva (časopis ARCH, odborné publikácie)
     

■  89 % predplatiteľov má ukončený minimálne II. stupeň vysokej školy
■  45 % predplatiteľov pracuje vo vrcholovom manažmente stavebnej fi rmy
■  veková štruktúra predplatiteľov je rovnomerná - 25 - 60 rokov
■  väčšina predplatiteľov pracuje v spoločnosti, ktorá má 10 - 50 zamestnancov
■  80 % predplatiteľov je spokojných až veľmi spokojných s obsahom časopisu
■  časopis si okrem predplatiteľa prečítajú v priemere ďalší štyria ľudia

Zdroj: Výsledky prieskumu uskutočneného v auguste 2012 na vzorke 25 % náhodne vybraných predplatiteľov  
          časopisu EUROSTAV

■  takmer 9 z 10 ľudí sa venuje čítaniu printu
■  polovica čitateľov sa vracia k časopisu 2-3 x
■  jedna inzercia je v časopise videná priemerne 12,3 x
■  priemerne 1 vydanie časopisu si prečíta 3,3 čitateľov
■  26 % čitateľov sleduje reklamu v printe, čo je druhé miesto po TV (31 %)
■  v oblasti stavebníctva a bývania je print najsilnejším médiom,
     ktoré vedie ku kúpe
■  pre efektivitu je veľmi dôležitá sústredenosť čitateľov na reklamu v printe.
     Tento atribút „vlastnia“ dnes len printy!

Zdroj: GfK Slovakia, s. r. o. - Výsledky prieskumu efektivity printu a reklamy v printe


