
Portál www.automa.cz má v pracovní dny 280 návštěv denně. Na domovské stránce jsou uváděny novinky
o produktech, trendech, fi remních aktivitách, konferencích a veletrzích.

Přístupný je archiv všech článků uveřejněných od roku 2002, který je možné prohledat fulltextovým vyhledávačem.
Všechna čísla od roku 2008 je možné prolistovat a stáhnout jednotlivé články ve formátu PDF.

Profi ly Automa LinkedIn (272 členů), Automa Facebook (162 sledujících) a Automa Twitter (282 sledujících)
jsou pravidelně aktualizovány a sleduje je stále více odborníků na automatizaci a průmyslovou informatiku.

Ediční plán
časopisu Automa

2020

Měsíčník pro odborníky na automatizaci z praxe, pro studenty a pedagogy.
Kromě dvou veletržních dvojčísel k Amperu a MSV vychází měsíčně od roku 1994.

Automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o., Teplická 88, 405 05 Děčín IX,
redakce@automa.cz, www.automa.cz
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www.automa.cz
Cena 104 Kč

Máte páru, co teče v potrubí?
Nový Prowirl F 200 Vám spolehlivě zjistí kvalitu páry.

Co uvidíte na veletrhu Amper 2019 v Brně
Fórum automatizace 2019 – Perspektivy a úskalí digitalizace
Vyšší odborná škola Salcburk představuje ukázkový projekt automatizace budov
Skvělé perspektivy průmyslové robotiky 
Industrie 4.0: mezi konceptem a technickou praxí
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Co uvidíte na MSV 
2019 v Brně

Kybernetická 
bezpečnost v době 
průmyslového 
internetu věcí

Optimalizace 
procesů ve výrobních 
firmách a zavádění 
průmyslu 4.0

OPAF: otevřená 
automatizace  
v procesní výrobě

Industrie 4.0 Asset 
Adminstration Shell: 
koncepce a využití  
v praxi

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA COMPAS

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE    VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY    VÝROBA STROJŮ A ROBOTIKA

7. – 11.10. 2019

Pavilon G1, 
stánek č. 059

Těšíme se na Vaši návštěvu

Compas automatizace, spol. s r.o,   Nádražní 610/26,    591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 567 567 111, e-mail: info@compas.cz
Compas robotika, s.r.o, provozovna Brněnská 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 567 567 110, e-mail: info@compas.cz

www.compas.cz     www.oee.cz     www.comes.eu

Zveme Vás na MSV  MEZINÁRODNÍ 
STROJÍRENSKÝ VELETRH 
BRNO

 INDUSTRY 
4.0
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Cena 52 Kč

Kompaktní modulární 
systém I/O

Cube67
by Murrelektronik 

Cube je sběrnicové rozhraní s unikátním modulárním zpracováním pro perfektní 
decentralizaci instalačních konceptů. Jeho fl exibilita umožňuje realizovat optimální 
řešení pro jakoukoli aplikaci a třídu krytí, od IP20 až po IP69K.

schopnostem Cube je i následná údržba po celou dobu životnosti stroje výhodná.

www.murrelektronik.cz

Decentralizovaný
Flexibilní
Systémově otevřený

17.01.2019   08:35:43

Řešení Cube vyniká výborn m poměrem cena/výkon. Díky diagnostickým ý

Automatizace v chemii  
a petrochemii

Hladinoměry

Přehled trhu spínačů 
hladiny do hygienických 
aplikací

Jak změní trendy 
digitalizace automobilový 
průmysl?

Mistrem světa  
v robotickém fotbale  
je znovu družstvo 
B-Human
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www.beckhoff.cz/C6915
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Beckhoff Roadshow 2019
Jedna platforma pro kompletní automatizaci
5. 11. Brno | 6. 11. Praha | 7. 11. Nová Dubnica

www.beckhoff.cz/roadshow

Tištěný náklad
2 500 výtisků,
při významných akcích zvýšený

Cena
jeden výtisk 52 Kč
dvojčíslo 104 Kč

roční předplatné 624 Kč
roční předplatné pro studenty 504 Kč

Veletržní přednášková fóra
Fórum automatizace – Amper 2020 
Fórum Automa – EmbaxPrint 2020
Fórum Automa – MSV 2020 v Brně

K prezentaci automatizační techniky
a průmyslové informatiky.

Číslo Uzávěrka Expedice Oborové téma Produktové téma Přehled trhu

1 20. 12. 2019 27. 1. 2020 automatizace v automobilovém průmyslu operátorské panely, HMI, SCADA

2-3 10. 2. 2020 9. 3. 2020 veletrh AMPER Fórum automatizace

4
23. 3. 2020 27. 4. 2020 automatizace v balicích a plnicích linkách, 

robotizovaná pracoviště pro montáž 
a manipulaci se zbožím, výrobní logistika 
a skladové hospodářství

příslušenství robotů: úchopová zařízení, 
kamery, polohovadla, přídavné osy 
a lineární vedení

snímače 
polohy 
a pohybu

5
22. 4. 2020 27. 5. 2020 automatizace v oborech slévárenství a tváření 

kovů, v metalurgii, při tepelných úpravách 
materiálu a v plastikářském průmyslu

snímače teploty (kontaktní, bezdotykové) kalibrátory 
teploty

6 25. 5. 2020 29. 6. 2020 automatizace v potravinářství a farmacii měření a regulace průtoku, vážicí technika

7
22. 6. 2020 27. 7. 2020 řízení distribučních soustav (elektřina, voda, 

plyn) a chytrá města
měření a monitorování prostředí v obytných 
i komerčních budovách a venkovním 
prostředí (teplota, vlhkost, prach 
a škodliviny v ovzduší atd.)

8-9 17. 8. 2020 23. 9. 2020 veletrh MSV Fórum Automa

10
21. 9. 2020 26. 10. 2020 automatizační technika v zemědělství, 

stavebnictví a těžebním průmyslu, autonomní 
stroje, roboty a drony, navigační technika

systémy pro zjišťování přítomnosti, 
vzdálenosti a rychlosti objektů; koncové 
spínače

světelné 
závory 
a závěsy

11 16. 10. 2020 20. 11. 2020 veletrh SPS; systémy řízení výroby 
a výrobních podniků (MES, MOM)

elektrické, pneumatické
a hydraulické pohony

12 13. 11. 2020 18. 12. 2020 systémy DCS pro kontinuální a dávkové 
výrobní procesy

provozní analytická technika; systémy 
ochrany proti požáru a výbuchu

analyzátory 
plynů

Speciální vydání Measuring, control and automation technology and industrial IT: education, research, development and practice 
in the Czech Republic



A1

proužek v záhlaví*)

468 × 60 px ........................................... 9 500 Kč za měsíc
A2

proužek v záhlaví
468 × 60 px ........................................... 7 300 Kč za měsíc 
B1

banner v aktualitách
300 × 200 px ......................................... 6 800 Kč za měsíc 
C1

banner v aktualitách
300 × 100 px ......................................... 3 400 Kč za měsíc 
C2

banner v aktualitách
300 × 100 px ......................................... 3 000 Kč za měsíc
D1

postranní proužek
200 × 600 px ......................................... 7 600 Kč za měsíc
D2

postranní proužek
200 × 600 px ......................................... 6 800 Kč za měsíc

E

tlačítko
200 × 100 px ......................................... 2 500 Kč za měsíc

F

tlačítko
200 × 100 px ......................................... 2 500 Kč za měsíc
G

super banner*)

1 500 × 327 px .................................... 12 500 Kč za měsíc
Z

zajímavosti z oboru ....................... 3 500 Kč jen na webu 
.............................................................. 5 600 Kč web i tisk  
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Standardní 
rozměry  
inzerátů

Slevy
2 opakování 10 %
3 a 4 opakování 15 %
5 a více opakování 20 %

Obchodně-technické a propagační články
Textová inzerce
se účtuje v závislosti na velikosti potištěné plochy2) částkou ve výši 50 % ceny plošné inzerce. Přijaté články 
se zpracovávají podle grafických a redakčních zásad časopisu (blíže viz webové stránky). Články procházejí 
redakční úpravou. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout nepůvodní nebo odborně nevyhovující články. 
Nové produkty 
(rozsah do 1 400 znaků a jedna fotografie) text je zakončen názvem firmy, číslem telefonu,  
e-mailem a webovou adresou ......................................................................................................cena 4 000 Kč
Firemní upoutávka v rámci článku „Co uvidíte na veletrhu…“ 
uveřejněného v tištěném časopise i na webových stránkách před veletrhem
text 1 200 znaků, foto vystavovaného produktu, firemní logo ...................................................cena 4 500 Kč
Zápis do tabulky „Přehled trhu...“  
jeden záznam  ......................................................................................................................... cena 1 750 Kč
Každý třetí záznam zdarma. Témata a data uveřejnění jsou avizována v časopise.

Plošná inzerce
Obálka
1. str.1) 42 500 Kč

2. str. 41 800 Kč

3. str. 41 800 Kč

4. str. 42 500 Kč

Uvnitř
1/1 38 500 Kč

1/2 21 500 Kč

1/3 14 700 Kč

1/4 13 600 Kč

Ceník inzerce
Vkládaná inzerce
205 × 292 mm (max. 25 g) .......................17 000 Kč
148 × 210 mm (max. 12 g) .......................12 000 Kč

Příplatky
za nestandardní inzerát 15 %
za umístění na požadované místo 10 %
za uveřejnění na webu i v tisku 15 %
banner bez střídání 100 %

online balíček 1 
(banner + článek v zóně Z)
banner A2, B1, C1, C2, D1 nebo D2 .................7 500 Kč

online balíček 2 
(článek v zóně Z + soc. profily)
soc. profily Linkedln, Facebook a Twitter ......6 200 Kč

INZERCE NA 
www.automa.cz

Pokyny pro autory
Texty ve formátu DOC nebo TXT, obrázky ve vektorových 
formátech AI, EPS, PDF,
popř. bitové mapy ve formátech JPG, TIF zasílejte na adresu 
redakce@automa.cz.

1) na titulní straně jen foto a logo, text v rozsahu do 600 znaků je na 1. vnitřní straně
2) jedna tisková strana časopisu odpovídá přibližně 6 500 znaků včetně mezer

*) bannery se zobrazují i v mobilní verzi webu




