PRŮMYSLOVÉ
SPEKTRUM
Odborný strojírenský měsíčník

Mediadata 2021
Zaměřeno na výrobní techniku,
technologie a lidi
Svět, ve kterém žijeme, se od základu mění. Tato skutečnost však
není způsobena digitální revolucí, ta je pouze součástí vyvíjejícího
se ekosystému. Pod tlakem posledních událostí u nás i ve světě
se ale digitalizace stává důležitým nástrojem při transformaci
nejen průmyslových provozů. Společnosti se nyní více soustředí
na vylepšení své provozní agility a schopnosti reagovat na poptávku.
Využívají technologie, které umožňují větší autonomnost a vzdálené
řízení. Stojíme na počátku velkých změn, kdy otevřenost, flexibilita
a schopnost dělat věci odlišně bude velkou výhodou na cestě
k tzv. novému normálu.
MM Průmyslové spektrum během dosavadních 24 let své historie
na svých stránkách odráželo inovační pokrok v aktuálních oborech,
které byly pro Českou republiku a Slovensko klíčové. Jednotlivá
vydání byla vždy monotematicky zaměřena na určité technologie
se širokým záběrem. Synergie nových technologií, materiálů,
přístupů a procesů, které jsou hnány neustálými inovacemi,
s sebou přináší postupný zánik tradičních technologií a do hry
se dostávají nové pracovní postupy a nástroje. Tento fakt
zohledňujeme v dílčích vydáních MM Průmyslového spektra
a více se koncentrujeme na výrobní techniku a technologie,
jež jsou nositelem inovačního pokroku a zrcadlí se v nich
výzkumně vývojové milníky nedávného období.
Také v roce 2021 budeme přinášet rozhovory se zajímavými
osobnostmi českého průmyslu a reportáže z výrobních podniků.
Se zaměřením na výrobní techniku a technologii, tedy průmyslové
obory, které jsou v České republice silné a mají potenciál růstu,
budeme reflektovat na stránkách našeho časopisu změny v ekonomice
i podnikaní. Pevně věříme, že je to správná cesta a náš časopis bude
i nadále přinášet kvalitní odborné informace, a přispívat tak k osvětě
strojírenských oborů a k jejich popularizaci mezi širokou veřejností.
Jsme hrdými partnery tuzemského průmyslu a je nám ctí
předávat informace širokému spektru čtenářské obce
v České republice a na Slovensku.
Tým MM Průmyslového spektra

mmspektrum
mm_prumyslove_spektrum
mm-prumyslove-spektrum
MMPrumyslovespektrum

PRŮMYSLOVÉ
SPEKTRUM
Čtenářská obec
MM Průmyslového spektra

V jakých oborech pracují
čtenáři MM Průmyslového spektra?

• typickým čtenářem je manažer s VŠ vzděláním technického směru
s rozhodovacími pravomocemi;
• pracuje ve společnosti do 100 zaměstnanců, která více než 50 %
produkce exportuje;
• průměrná čtenost jednoho vydání je cca 2,5 osoby, tzn. v průměru
22 tisíc čtenářů;
• časopis má velký podíl loajálních čtenářů, 46 % z nich čte
MM Průmyslové spektrum pravidelně;
• v převážné míře jsou to ředitelé firem (generální, obchodní,
techničtí) nebo řídicí pracovníci přímo podřízení řediteli (57 %);
• rozhodují sami nebo se na rozhodovacích procesech výrazně
podílejí (69 %);
• pětina firem má objem investic vyšší než 20 mil. Kč;
• jednu třetinu představují podniky s obratem nad 200 mil. Kč;
• většinu tvoří podniky se soukromým kapitálem (89 %);
• více než polovinu tvoří společnosti s ručením omezeným (62 %).

41 % Strojírenské technologie, konstrukce a výroba
15 % Automatizace a elektrotechnika
10 % Automobilový průmysl
9 % Logistika a doprava
8 % Zpracování plastů a pryže, chemický průmysl
7 % Věda a výzkum, technické školství
5 % Energetika
3 % Přesné strojírenství, měření
2 % Ostatní průmysl

(zdroj: Výzkum decision-makers ve strojírenství, čtenáři v oblasti
strojírenství, realizace: GfK Praha – Media).

Postavení
MM Průmyslového spektra
• čtenáři u MM Průmyslového spektra oceňují zejména
odbornost příspěvků, tematickou zaměřenost, odbornou redaktorskou
erudici, grafickou úroveň a její přehlednost;
• mezi technickými řediteli je MM Průmyslové spektrum nejčtenější
časopis s technickou problematikou;
• MM Průmyslové spektrum je nejčtenějším časopisem s technickou
problematikou mezi řídicími pracovníky podniků s nejvyšším
obratem (nad 200 mil. Kč).
Distribuce
MM Průmyslového spektra
• oborově členěným direct mailingem, kdy jsou jednotlivá tematicky
zaměřená vydání rozeslána uživatelům daných produktů podle nomenklaturně rozčleněné distribuční množiny z vlastní databáze, která
obsahuje více než 38 000 aktuálních kontaktů (stav k 15. 10. 2020);
• na veletrzích, konferencích, odborných seminářích;
• skrze distribuční stojany rozmístěné na vysokých školách, ve výrobních
a obchodních firmách, v profesních asociacích a svazech,
ve výzkumných institucích a státní správě;
• prostřednictvím profesních svazů a jejich účastí na zahraničních
veletrzích;
• prostřednictvím zahraničních redakcí MM a jejich účasti
na zahraničních veletrzích.
Jak MM publishing
zpracovává osobní údaje
V MM publishing, s. r. o., shromažujeme osobní údaje,
které uvádíte při online registraci pro zasílání námi vydávaných titulů
MM Průmyslové spektrum, MM Science Journal, MM Customizované
vydání a dalších projektů.
Dále uchováváme údaje plynoucí z obchodního styku a korespondence.
S těmito kontaktními údaji je nakládáno v souladu s novým nařízením EU
o ochraně osobních údajů (GDPR). Je v našem společném zájmu,
aby osobní údaje, které o vás MM publishing, s. r. o., v souladu
s aktuální legislativou zpracovává, byly stejně jako doposud
dostatečně chráněny i nadále podle nového nařízení GDPR.
Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování,
jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich
osobních údajů, naleznete na www.mmspektrum.com ve složce
Zásady zpracování osobních údajů.
V případě dotazů se s námi spojte pomocí kontaktů uvedených
v tiráži na poslední straně.
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MM
PUBLISHING
Proč pro prezentaci využít právě
MM Průmyslové spektrum?

Vydavatelství
MM publishing

Věrohodnost & čtenost
MM Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský časopis.
Má velký podíl loajálních čtenářů – jsou to často ředitelé firem nebo
řídicí pracovníci přímo podřízení řediteli.

Vydavatelství odborných technických titulů, monotematických
publikací a účelových tiskovin, působící na našem trhu od r. 1997.
Za dobu své existence si vydobylo pevnou pozici mezi odbornými
vydavatelstvími a měsíčník MM Průmyslové spektrum se stal
nejčtenějším tuzemským strojírenským časopisem. Zejména pro svoji
obsahovou kvalitu jsou také velmi ceněny odborné publikace, které
jsou vydávány ve spolupráci s experty z daných strojírenských oborů.
Stejně tak účelové strojírenské publikace (sborníky konferencí,
průvodce oficiálních veletržních účastí ČR, firemní zpravodaje
a katalogy, a další firemní a institucionální tiskoviny), materiály
a průvodce pro státní správu a oborové svazy.

Cílenost
Jednotlivá tematicky zaměřená vydání jsou mailingovým způsobem
rozeslána uživatelům daných produktů podle nomenklaturně
rozčleněné distribuční množiny z vlastní databáze, vytvářené
a pečlivě spravované v průběhu 24leté historie časopisu.
Odbornost
Praktici a akademici té nejvyšší úrovně publikují v MM. Jejich články
jsou editovány redaktory se vzděláním a praxí ve strojírenství.
Čtenáři jsou ve velké míře ceněny speciální monotematické publikace,
které vycházejí pod značkou MM Speciál.
Vysoce ceněným vědeckým titulem je MM Science Journal,
který vychází minimálně 5x ročně jako příloha časopisu
MM Průmyslové spektrum. Jedná se o vědecký recenzovaný
časopis indexovaný v citační databázi Scopus a Web of Science
se zaměřením zejména na oblast aplikované teorie a metodiky
konstruování, částí mechanismů strojů, konstrukce výrobních
strojů (zejména strojírenských technologií), automatizace,
robotechniky a managementu inovací a rizik.

Členové redakce se účastní celé řady hodnotitelských panelů
výzkumných programů, poradenských a konzultačních skupin, hodnotitelských komisí jako například v Technologické agentuře ČR, MPO ČR,
Inženýrské akademii ČR, České konferenci rektorů, sdružení strojních
fakult SESIA, Průmyslové radě FS VŠB-TU Ostrava a FST ZČU v Plzni,
Veletrzích Brno a dalších. Vydavatelství se také podílí na přípravách
odborných konferencí (např. Strojírenské fórum) a seminářů.

Aktuálnost
Internetový portál všech strojařů www.mmspektrum.com nabízí
denně odborné zpravodajství ze strojírenství, aktuální rubriku
Očima redakce, plné verze článků z tištěné podoby, přímé kontakty
na autory, archiv článků od roku 2001. Průměrně evidujeme
1 200 jedinečných přístupů denně. Portál www.mmscience.eu
je určen osobám z vědecko-výzkumné oblasti.
Světovost
Inzerujte prostřednictvím našeho inzertního oddělení
v zahraničních vydáních MM. Zajistíme vám kompletní realizaci.
Časopis vychází v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maarsku,
Polsku, Slovensku, Číně, Thajsku a Jižní Koreji. Detailnější informace
o jednotlivých mutacích naleznete na internetových stránkách
www.mmspektrum.com/mm-ve-svete.
MM („MaschinenMarkt“) je značka kvality s více než 120letou tradicí.
Vychází v řadě dalších zemí Evropy a Asie, zaujal vedoucí postavení
na evropském trhu a kompletně pokrývá asijské průmyslové oblasti.
České MM Průmyslové spektrum úzce spolupracuje s partnerskými
časopisy, a umožňuje tak propagaci českých firem po celém světě.
Vydavatelství MM publishing, s. r. o., vlastní licenci značky MM
pro Českou republiku a Slovensko, to však neznamená, že jsme
překladem německého vydání. Zaměřujeme se hlavně na firmy
operující na těchto dvou trzích. Do slovenských strojírenských firem
je distribuováno průměrně 5–10 % nákladu časopisu.
Prostřednictvím české redakce můžete inzerovat ve všech partnerských
časopisech MM, kombinovat objemy inzerce, a dosánout tak
výraznějších slev. Pro individuální nabídky kontaktujte
oddělení inzerce.

Spolupracujeme také s redakcemi strojírenských časopisů i v zemích,
kde zahraniční MM nevycházejí, a i zde jsme schopni vám zprostředkovat
kvalitní prezentaci. Jedná se zejména o Brazílii, Indonésii či Rusko.
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Odborné publikace
Čtenáři jsou ve velké míře ceněny speciální monotematické
publikace, které vycházejí pod značkou MM Speciál.
Doposud jsme vydali tyto speciální odborné publikace –
Vysokorychlostní obrábění, „Moderní řezné nástroje a nástrojové
materiály, Materiály pro řezné nástroje, Management rizik
v konstrukci výrobních strojů a dále ilustrovaná knížečka
věnovaná zásadám, jak řídit podřízené. V letech 2006 až 2015
vyšla ve vydavatelství MM publishing série bestsellerů o konstruování
CNC obráběcích strojů. Třetí vydání z roku 2014 bylo o rok později
přeloženo i do anglického jazyka. V roce 2018 je doplnila již čtvrtá
verze knižní monografie Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0.

SCIENCE
JOURNAL

PODCASTOVÉ
VYSÍLÁNÍ

Vědecký časopis indexovaný
v renomovaných citačních databázích

Poslechněte si rozhovory
s významnými osobnostmi

MM Science Journal je vědecký časopis indexovaný v renomované
citační databázi Scopus a Web of Science, dále také v citační
databázi Ebsco. Titul je vydáván od roku 2008 v anglickém jazyce
a publikování v něm je hodnoceno RIV body.

Nemůžete najít chvilku na to si v klidu přečíst zajímavý rozhovor či
reportáž? Potřebujete mít volné ruce na domácí práce či své koníčky?
Nebo si prostě jen chcete zpříjemnit cestu při řízení?

Zaměření časopisu
Oblast aplikovaného výzkumu, teorie a metodika konstruování
(Design Science), konstrukce částí a mechanismů strojů, konstrukce
výrobních strojů (zejména strojírenské technologie), automatizace,
robototechnika a management inovací a rizik.

• rozhovory se známými manažery, podnikateli, pedagogy
či výzkumníky na aktuální témata z průmyslu, vzdělávání nebo
řízení podniku;
• komentované reportáže ze zajímavých výrobních provozů;
• panelové diskuze představitelů domácího průmyslu;
• a další.

Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. MM Podcast je další
z projektů redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslového spektra,
do kterého si zveme hosty a diskutujeme s nimi nejen o těchto tématech
a jejich vzájemné synergii, ale i dalších, která vytvářejí potřebnou
mozaiku konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Přijměte prosím
pozvání k poslechu aktuálního dílu.

Editorial Board
Editorial Board je složený ze špičkových tuzemských a světových
vědeckých odborníků. Každý příspěvek prochází dvojím, tzv. blind
review hodnocením, což zaručuje publikaci příspěvků vysoké hodnoty.
Forma publikace
Zkrácená forma příspěvků vychází jako tištěná příloha časopisu
MM Průmyslové spektrum, plné verze příspěvků jsou dostupné online
na webu www.mmscience.eu.
Periodicita časopisu
Minimálně 5x ročně (viz tematický plán na straně 7)
Cíle
Naším hlavním cílem je stát se renomovaným evropským vědeckým
titulem s rostoucí hodnotou citovanosti. Od roku 2015 je udílena
Cena Inženýrské akademie ČR nejlepšímu vědeckému článku
otištěnému v MM Science Journalu a je předávána na slavnostním
večeru v Betlémské kapli.
www.mmscience.eu
Internetový portál, kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce
nejen českých a slovenských akademických pracoviš a jejich aplikace
do výrobní sféry. Díky zahraničnímu složení Editorial Board se čtenáři
seznámí s pracemi z celého světa. Stěžejním tématem vědeckých
recenzovaných článků je konstrukce výrobních zařízení v kombinaci
se strojírenskými technologiemi.

CUSTOMIZOVANÉ
VYDÁNÍ
Vytvořte si časopis s vlastním obsahem!

1 2 3

Registrace

Téma

Volba témat článků
(nomenklatura)

Registrace/
/přihlášení

Vyberte jedno
Přihlaste se na
www.mmspektrum.com či více témat, resp.
nebo načtěte QR kód dílčích podtémat.
do svých mobilních
zařízení.

Období

Volba období
vydání článků
Vyberte si
články z archivu
MM Průmyslového
spektra od roku 2001.

4 5 6

Články

Obálka

E-mail

Finální
výběr článků

Volba
motivu obálky

Odeslání vydání
e-mailem

Finalizujte
výsledný seznam článků
podle názvu, anotace
či nomenklatury.

Vyberte si jednu
z předvolených obálek.

Pošlete si
vámi sestavené
vydání MM
na svůj e-mail.

9 000 článků
v digitální podobě
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STROJÍRENSKÉ
ZPRAVODAJSTVÍ

ZPRAVODAJ

Internetový portál
všech strojařů

Umístění banneru
v pravidelném Newsletteru

Kromě již uvedených činností spravuje vydavatelství také
odborný strojírenský portál.

Ke každému vydání MM Průmyslového spektra odesíláme
v týdenní frekvenci e-mailem na vybrané příjemce Newsletter,
který upozorňuje na nejzajímavější články z aktuálního časopisu.
Do Newsletteru je možné vložit banner ve formátu jpg o rozměrech
564 x 72 px. Tento banner odkazuje na stránky, které si klient určí.
Doporučujeme zvolit vhodnou barevnost banneru, zejména jeho
pozadí, aby dobře vystupoval z bílé plochy Newsletteru.
Uveřejnění banneru v Newsletteru – 10 000 Kč.

www.mmspektrum.com
Všeobecný strojírenský portál, odborné strojírenské zpravodajství, novinky
ze světa strojírenství, elektronická verze časopisu MM Průmyslové
spektrum, archiv článků, nomenklaturně členěné články, vyhledávání
podle klíčových slov atd. Prezentace na zpravodajském portálu
www.mmspektrum.com je možná prostřednictvím bannerové inzerce,
pozvánek na firemní akce a komerčních online článků.
Komerční online články
Tyto články zveřejňujeme na www.mmspektrum.com a mají označení
„komerční“. Rozsah komerčních online članků na webu neomezujeme,
spíše jen doporučujeme maximalni rozsah do 8 000 znaků, včetně mezer.
Ze zkušeností víme, že u delších članků málokterý čtenář udrží pozornost
až do konce. Text článku přijímame ve Wordu. Doporučujeme doprovodit
text několika obrázky, připadně i logem společnosti, a rozčlenit jej na více
odstavců. Ty potom oddělit krátkými nadpisy. Obrázky přijímáme v samostatných souborech. Dále může článek obsahovat také odkazy na videa
umístěná na YouTube či zvýrazněná slova s aktivním odkazem na vlastní
stránky. Změna ceny, uvedené bez DPH (21 %), je vyhrazena – 6 000 Kč.
Pozvánky na firemní akce
Webový kalendář (www.mmspektrum.com/seminare-konference-firemni-akce.html) zve čtenáře přehlednou formou na chystané konference,
veletrhy, semináře či dny otevřených dveří. Pozvánky zveřejňujeme
v rozsahu do 4 000 znaků, včetně mezer. Mohou obsahovat termín
a místo konání, logo akce, případný leták ke stažení, ilustrační obrázky,
video, odkaz na stránky akce či na přihlašovací formulář. Cena pozvánky
ve webovém kalendáři bez časového omezení – 2 000 Kč.
Bannerová inzerce

Předplaťte si MM Průmyslové spektrum a dostanete dárek!
www.mmspektrum.com/predplatne

Ceny se liší dle formátu a doby uveřejnění, viz tabulka níže.
Technické specifikace bannerů: povolené grafické formáty –
jpg, gif, png, svg, webp, html5 – max. velikost banneru 50 kb.
Na jedné pozici na desktopu se střídají max. 3 bannery.
Tabletová a mobilní verze vyžadují pro správné zobrazování jiné
rozměry bannerů než desktopová verze. Proto je třeba dodat k jedné
objednávce více rozměrů jednoho banneru dle uvedené tabulky.

Název

Rozměr
pro desktop
(px)

Rozměr pro tablety
a mobilní telefony
(px)

Ceny pro
www.mmspektrum.com
(za 1 měsíc v Kč)

Na všech stránkách

2000x1400 – Branding (A)

2000 x 1400

2000 x 1400

40 000

Na všech stránkách

970×250 – Billboard – ležící obdélník – horní pozice (B)

970 x 250

320 x 100

15 000

Na všech stránkách

300×250 – Inline rectangle – čtverec v pravém sloupci (C, D)

300 x 250

300 x 250

10 000

Na všech stránkách

300×600 – Half-page ad – vysoký obdélník v pravém sloupci (E)

300 x 600

320 x 100 / 970 x 210

15 000

Na všech stránkách

970×250 – Billboard – ležící obdélník – dolní pozice (F)

970 x 250

300 x 600

13 000

Všechny stránky
mimo home page
Všechny stránky
mimo home page

300×250 – Inline rectangle article –
čtverec v článku (G, H) nebo dolní panel (I, J, K)

300 x 250

300 x 250

8 000

970×250 – Billboard article – ležící obdélník ve středu článku (L)

970 x 250

300 x 600

10 000

Pouze na Home Page

320×100 – Large mobile nahoře

320 x 100

320 x 100

8 000

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)
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SPEKTRUM
ceník inzerce

Obálka (otevírací dvoustrana)

A – 1/1

B – 1/1

2/1

Obálka (2. strana)
Obálka (3. strana)

cena (Kč)

Čistý rozměr
(mm)

Čistý rozměr na spad
(mm)

Čistý rozměr (na spad)
+ ořez (mm)

110 000

400 x 297

400 x 297

406 x 303

180 x 270

210 x 297

216 x 303

55 300

210 x 297

210 x 297

216 x 303

55 300

180 x 270

210 x 297

216 x 303

88 x 270

103 x 297

109 x 303

180 x 132

210 x 157

216 x 163

58 x 270

73 x 297

79 x 303

180 x 82

210 x 107

216 x 113

80 000
70 000

1/1

Obálka (4. strana)

95 000

A
1/1

C – 1/2

B

D – 1/2

C

1/2
30 700

D

1/2

E

1/3
24 600

E – 1/3

F

F – 1/3

1/3
slevy za opakování

Celostránkové inzeráty

3x = 7 %

5x = 10 %

7x = 15 %

10x = 20 %

Necelostránkové inzeráty

3x = 5 %

5x = 7 %

7x = 10 %

10x = 15 %

Burza
• dejte o sobě vědět – inzerujte aktuální nabídky a poptávky
v rubrice MM Burza (nachází se v přední části časopisu
MM Průmyslového spektra v rubrice Kaleidoskop);
• cena za inzerci v rubrice MM Burza je 3 500 Kč za formát 46 x 50 mm
nebo 7 000 Kč za formát 90 x 50 mm.

Články
K zakoupené inzerci poskytujeme prostor pro odborný článek,
který bude zveřejněn na našich webových stránkách. Rozsah článku
je cca 7 000 znaků, včetně mezer, plus 4 až 6 grafických subjektů.
Podmínkou zveřejnění textu je editace ze strany našich redaktorů
podle redakčních a jazykových pravidel, neuveřejňování marketingových a kontaktních údajů, log a dalších reklamních sdělení
přímo v článku. Stejně tak nezvýrazňujeme v textu jméno firmy
a obecně se řídíme platnými pravidly českého pravopisu. Naši redaktoři
článek zeditují a ve spolupráci s vámi vše doladí k oboustranné spokojenosti. Toto vše děláme z důvodu zachování vysoké čtenosti příspěvků.
Článek by prvoplánově na čtenáře neměl působit jako reklama.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).
Změna cen vyhrazena.
Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici
na www.mmspektrum.com.

Texty článku přijímáme ve Wordu a obrázky v samostatných
souborech (pdf, jpg, gif), minimální rozlišení 300 dpi.
V den expedice časopisu zveřejňujeme všechny články v plné verzi
na www.mmspektrum.com, kde jsou společně s případnými bonusy
k dispozici, a to neomezeně, pro další čtenáře.

Storno poplatky při zrušení inzerce
• po uzávěrce tiskových předloh účtujeme 100 % ze základní ceny;
• za pozdní dodání podkladů budou účtovány vícenáklady až do výše
15 % ceny inzerátu.
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SCIENCE
JOURNAL

TEMATICKÝ PLÁN ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM NA ROK 2021

Číslo
vydání

Termín
vydání

Termín
odevzdání článků
a inzertních podkladů
do redakce

Téma vydání časopisu

MM Science Journal

Veletrhy, výstavy
a konference

Nástroje efektivní výroby – automatizace, robotizace, digitalizace,
prediktivní údržba, měření a kontrola kvality, podnikové systémy (ERP)

1, 2 & 3

3. 3.

1. 2.

Výroba a repase forem – přesné obrábění, nekonvenční technologie,
elektroerozivní obrábění, hybridní výrobní technologie

March Issue

Inovace v technologii zpracování plechů a profilů

4

1. 4.

1. 3.

Progresivní technologie a materiály –
3D technologie, laserové technologie, zpracování plastů
a dalších inovativních materiálů

5

5. 5.

6. 4.

Řezné nástroje, materiály a jejich povlaky
pro obrábění tradičních i speciálních materiálů, řezné kapaliny
(Inconel, hliník, tvrdé materiály, kompozity)

6

2. 6.

3. 5.

Inovace v oboru třískového obrábění – stroje, technologie,
řídicí systémy a softwarová podpora výroby

June Issue

Obslužné procesy ve výrobě –
upínání nástrojů a obrobků, automatizace, paletizace,
pneumatické a hydraulické komponenty
7, 8

30. 6.

31. 5.
Jednoúčelové stroje,
poloautomatická výrobní zařízení a bezpečnost,
softwarová podpora výroby

9

15. 9.

16. 8.

Restart průmyslu 1 – veletržní vydání k EMO a MSV
Komponenty výrobních zařízení – pohony, převody, ložiska a spojky,
automatizace malosériové a kusové výroby,
prediktivní údržba pro inteligentní výrobu, retrofitting

10

13. 10.

13. 9.

Restart průmyslu 2 – veletržní vydání k EMO a MSV
Vydání zaměřené na technologii obrábění při příležitosti
EMO Miláno 2021 a MSV Brno 2021

EMO Miláno
(4.–8. 10. 2021)
MSV Brno
(8.–12. 11. 2021)

October Issue

Restart průmyslu 3 – veletržní vydání k MSV
Vydání zaměřené na inovační novinky prezentované na MSV Brno.
11

3. 11.

4. 10.

Příloha:
Účast členských podniků svazu SST a platformy TPSVT
na MSV 2021

November Issue

Technologie obrábění se zaměřením na medicínský průmysl a energetiku
12

15. 12.

15. 11.

December Issue
Multifunkční obráběcí stroje

Pozn.: Celým ročníkem časopisu se prolínají témata související se strojírenskou výrobou, zejména moderní technologie a materiály,
počítačem podporované projektování, průmyslový design, inovace, technické školství apod.
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EMO Miláno
(4.–8. 10. 2021)
MSV Brno
(8.–12. 11. 2021)

MSV Brno
(8.–12. 11. 2021)

PRŮMYSLOVÉ
SPEKTRUM
MM Průmyslové spektrum je technický měsíčník
specializovaný na strojírenství,
vycházející v České republice od roku 1997.
MM Průmyslové spektrum přináší zejména informace o současných
domácích i světových trendech v jednotlivých odvětvích oboru
s důrazem na výrobu a praxi. Dalšími okruhy zájmu jsou poslední
novinky vědecko-technického výzkumu, otázky související s řízením
a financováním průmyslových podniků, rozhovory se zajímavými lidmi,
recenze, informace o veletrzích a výstavách, technické zajímavosti
a další.
• je určeno střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům
a technologům, dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu
a vývoje, učitelům a studentům vysokých a středních odborných škol;
• mediálně podporuje a spolupořádá celou řadu veletrhů,
odborných konferencí a seminářů;
• vydává speciální, monotematické publikace;
• iniciuje udílení Zlaté medaile MSV za celoživotní tvůrčí
technickou práci a dosažené inovační činy, oceněné uvádí
do Síně slávy našich strojařů;
• úzce spolupracuje s odbornými svazy a asociacemi,
agenturami pro podporu podnikání a exportu a dalšími;
• podporuje technické školství – měsíčně je vybraným pracovištím
vysokých a vyšších technických škol zasíláno na 700 výtisků časopisu;
• je platformou komunikace mezi základním a aplikovaným výzkumem
a výrobní sférou.
MM (MaschinenMarkt) je značka s více než 120letou tradicí
a dnes časopisy s tímto logem vycházejí v řadě dalších zemí Evropy
i Asie. České MM Průmyslové spektrum úzce spolupracuje
s partnerskými periodiky, a umožňuje tak propagaci českých firem
po celém světě.
V roce 2021, shodně jako v roce předešlém, je MM Průmyslové
spektrum tištěno v průměrném měsíčním nákladu 9 000 výtisků,
což při čtenosti 2,5 osoby/výtisk představuje daným vydáním
jedinečné oslovení přes 22 500 čtenářů.
Všechny články v html verzi se nacházejí také na internetové adrese
www.mmspektrum.com, která v roce 2020 dosahovala průměrné
měsíční návštěvnosti 36 000 jedinečných přístupů. Z tištěného
nákladu je průměrně 5–10 % distribuováno na slovenský trh.
Periodicita
10x ročně				
Cena výtisku
75 Kč (prodejní cena)
Předplatné
Roční předplatné: 680 Kč, půlroční předplatné: 365 Kč,
roční předplatné pro školy: 520 Kč
Elektronická verze časopisu (ve formátu PDF)
v on-line trafice alza.cz: 30 Kč, roční předplatné: 280 Kč
Kombinované předplatné tištěné a digitální verze
v on-line trafice alza.cz: 700 Kč

Kontakt
MM publishing, s. r. o.
Přípotoční 1519/10a, 101 00 Praha 10
tel.: 222 365 396, e-mail: info@mmspektrum.com
www.mmspektrum.com, www.facebook.com/mmspektrum

Ing. Dana Dvořáková
Jednatelka
222 365 484
dana.dvorakova@mmspektrum.com

Ing. Roman Dvořák, FEng.
Šéfredaktor, vydavatel
222 365 484
roman.dvorak@mmspektrum.com

Bc. Gabriela Jedličková
Obchodní ředitelka, zástupkyně šéfredaktora
606 826 295
gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Ing. Ivan Heisler
Vedoucí redakce, zástupkyně šéfredaktora
602 689 472
ivan.heisler@mmspektrum.com

Ing. Pavel Marek
Redaktor
737 523 674
pavel.marek@mmspektrum.com

Mgr. Hana Janišová
Redaktorka
728 193 712
hana.janisova@mmspektrum.com

Ing. Nikola Matolínová, MIM
Tajemnice redakce MM Science Journal,
marketing
775 245 809
nikola.matolinova@mmscience.eu

Helena Syručková
Tajemnice redakce
775 245 802
helena.syruckova@mmspektrum.com

Klára A. Dvořáková
Podpora prodeje publikací
klary.dvorakova@seznam.cz

