Ediční plán
časopisu Automa

2021

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

Oborové téma

Produktové téma

1

22. 12. 2020 28. 1. 2021

Uzávěrka

řídicí systémy pro strojní výrobu a montáž,
průmyslová robotika

programovatelné automaty (PLC, PAC),
operátorské panely, jednotky edge

2

25. 1. 2021

26. 2. 2021

systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

hladinoměry

3

22. 2. 2021

29. 3. 2021

digitální transformace, chytrá výroba, počítačová
podpora inženýrských prací, digitální dvojčata

komunikační sítě (kabelové, bezdrátové, včetně
Eth APL nebo 5G), IIoT, kybernetická bezpečnost

4-5

29. 3. 2021

11. 5. 2021

veletrh Amper; perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci

6

24. 5. 2021

29. 6. 2021

systémy strojového vidění, kontrola jakosti výroby,
měření a kontrola rozměrů a tvarů

průmyslové kamery, měřicí stroje, digitální
mikroskopy a profilometry

24. 6. 2021

29. 7. 2021

automatizace řízení dopravy a infrastruktury
(chytrá dálnice, mýtné systémy), nabíjecí stanice,
autonomní vozidla

měření vzdálenosti a rychlosti v dopravě, letectví,
stavebnictví apod.

2. 8. 2021

27. 9. 2021

Digitální transformace a konvergence provozních,
informačních a inženýrských systémů (OT, IT, ET);
aditivní výroba (3D tisk)

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

20. 9. 2021 27. 10. 2021

automatizace v elektrárnách a teplárnách,
obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla,
smart grids, MSV 2021 v Brně

bezdotykové měření teploty, měření spotřeby
elektřiny a tepla

11

12. 10. 2021 16. 11. 2021

monitorování stavu zařízení,
diagnostika, řízení údržby

snímače a systémy řízení polohy a pohybu
(motion control)

12

16. 11. 2021 21. 12. 2021

automatizace v chemickém a petrochemickém
průmyslu

průtokoměry a regulační ventily

21. 12. 2021 28. 1. 2022

intralogistika, skladové hospodářství a manipulace
s materiálem

roboty a manipulátory

7
8-9
10
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Expedice

Tištěný náklad

Cena

říjen 2020

časopis pro automatizační techniku

www.automa.cz

Termokamery
FLIR
Cena 52 Kč
pro automatizaci výroby,
protipožární kontrolu
a detekci zvýšené teploty
osob
DataLab – od řízení stroje
po digitalizaci továrny
Plicní ventilátor vyvinul
také CERN

10

4

duben 2020

Robotický průmysl
na pomoc proti nemoci
covid-19

roční předplatné 624 Kč
roční předplatné pro studenty 504 Kč
Fórum automatizace – Amper 2021

6

www.automa.cz
Cena 52 Kč

Automatizace
v potravinářství a farmacii

jeden výtisk 52 Kč
dvojčíslo 104 Kč

Veletržní přednáškové fórum

časopis pro automatizační techniku

časopis pro automatizační techniku
www.automa.cz
Cena 52 Kč

červen 2020

2 500 výtisků,
při významných akcích zvýšený

Balicí a plnicí linky,
výrobní logistika
Příslušentví robotů

www.beckhoff.cz/C6915

Optimalizace výroby
filtrů do respirátorů
v podnikuKompaktní
Sigma VVÚ pohony integrované do I/O modulů:

2,4 Nm ve 24 mm s připojením do sběrnice EtherCAT i PROFINET

Proline Promass Q 300
Speciální Coriolisův průtokoměr pro náročné aplikace.
Výjimečná přesnost měření hustoty ±0,2 kg/m3. Patentovaná
metoda MFT pro měření průtoku kapalin s obsahem plynu.

Scénáře vývoje trhu
www.beckhoff.cz/cze-drive-motion-control
s automatizační
technikou po pandemii
Covid-19

Stovky robotů
UVD
Automatizační
technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu
bojují s koronaviry
Systémy pro zjišťování přítomnosti, vzdálenosti a rychlosti objektů
v nemocnicích
TSN pro OPC UA a taktilní internetové aplikace
a hotelechPřehled
po celém
trhu detekčních optoelektronických prvků
světě
Přehled trhu bezpečnostních elektronických prvků

K prezentaci automatizační techniky
a průmyslové informatiky.
Portál www.automa.cz má v pracovní dny 280 návštěv denně. Na domovské stránce jsou uváděny novinky
o produktech, trendech, firemních 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.
Profily Automa LinkedIn (328 členů), Automa Facebook (201 sledujících) a Automa Twitter (302 sledujících)
jsou pravidelně aktualizovány a sleduje je stále více odborníků na automatizaci a průmyslovou informatiku.

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

Ceník inzerce

210 mm

Plošná inzerce

297 mm

Standardní
rozměry
inzerátů

1/1

titulní
obrázek

195 mm
145 mm

194 mm

140 mm

1/2

1/4

1/3

88 mm
122 mm

61 mm

1/2

180 mm

180 mm

32 500 Kč

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

2. str.

32 500 Kč

1/2

21 500 Kč

Slevy

3. str.

32 500 Kč

1/3

14 700 Kč

4. str.

36 000Kč

1/4

13 600 Kč

2 opakování
3 a 4 opakování
5 a více opakování

10 %
15 %
20 %

Obchodně-technické a propagační články

82 mm

1/3

248 mm

57 mm

36 000 Kč

obrázek

88 mm
248 mm

122 mm

180 mm

titulní

Vkládaná inzerce
Uvnitř
1/1

Obálka
1. str.1)

1/4

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
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)
2)

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

15 %
10 %
15 %
100 %

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

INZERCE NA
www.automa.cz

A1

A2

*) bannery se zobrazují i v mobilní verzi webu
A1

proužek v záhlaví*)
468 × 60 px............................................ 7 800 Kč za měsíc

Z

D1

A2

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

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

B1

C1

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

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

D2

D1

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

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

C1

C2

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

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

E1

F1

E2

F2

E3

F3

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
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

G

