Informace o časopise
Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Poskytuje
informace z oblasti odpadového hospodářství a nově také z oblasti průmyslových vod,
ochrany ovzduší a průmyslové ekologie.
Časopis je zároveň komunikační platformou pro průmyslové podniky, vědecké ústavy, státní
orgány, samosprávy a občanská sdružení. Nedílnou součástí časopisu je legislativní přehled,
který předkládá čtenářům aktuální změny příslušné legislativy. Čtenáři Odpadového fóra
jsou vedoucími pracovníky či specialisty z firem působících ve vyjmenovaných oborech nebo
zaměstnanci veřejné správy (odborní pracovníci ministerstev, specialisté z krajských
a obecných úřadů). Časopis je také určen pro poradenské firmy a výzkumné subjekty
z oblasti životního prostředí.

Náklad 2500 výtisků

Cena inzerce (bez 21 % DPH)

Distribuce v ČR
SEND Předplatné spol. s r.o., e-mail: jschwarz@send.cz
Roční předplatné (11 čísel) 980 Kč/ Cena jednotlivého čísla 98 Kč
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Distribuce v SR
Mediaprint- Kappa Pressegrosso, a.s., E-mail: predplatne@abompkappa.sk
Roční předplatné (11 čísel) 39,85 € / Cena jednotlivého čísla 3,79 €

V případě opakované inzerce množstevní sleva.

Objednávky

Formáty inzerce

Naděžda Krejčová
tel.: 274 784 417, email: inzerce@cemc.cz
České ekologické manažerské centrum
28. pluku 25, 101 00 Praha 10

1/1 V1 182 x 254 mm nebo VS1 210 x 297 mm
1/2 H2 182 x 125 mm nebo V2 89 x 254 mm
1/3 H3 182 x 82 mm nebo V3 57 x 254 mm nebo VS3 57 x 297 mm
1/4 H4 182 x 60 mm nebo V4 89x 125 mm

www.odpadoveforum.cz

32 000 Kč
10 000 Kč

1/2 strany 16 000 Kč
1/4 strany 8 000 Kč

Informace o portálu
Třetí ruka je odborný portál zaměřený na průmyslovou ekologii, podává čtenářům
pomocnou ruku při řízení svého podnikání z pohledu životního prostředí.
Portál je centrem aktuálních a zásadních informací, zejména z oblasti legislativy, dotací,
odborných akcí, veřejných zakázek a všeobecného dění v oboru („monitoring tisku“).
Třetí ruka se zaměřuje na oblast odpadů, vodního hospodářství, ochrany ovzduší,
chemických látek a přípravků (CHLP), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
posuzování koncepcí na životní prostředí (SEA) a energetiku. Informujeme také uživatele
o zajímavých rozhovorech a diskuzí v hlavních mediích.

Návštěvnost stránek 60 000 návštěvníků měsíčně

Možnosti inzerce
PR článek
Bannerová reklama

Kontakt:
1500 Kč bez časového omezení nezávisle na počtu znaků
vybraná rubrika: 2000 Kč, titulní strana 3500 Kč
(velikost 420 x 142, nebo 420 x 188)
1000 Kč / jednorázově

Zařazení informace do newsletteru
Mediální podpora konferencí, výstav, veletrhů, seminářů, školení a workshopů

www.tretiruka.cz
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