
pro moderní stavbu, interiér a zahradu

builder

/  nejzajímavější soudobé 
projekty a aktuality

/  novinky v oblastech stylu, 
materiálů i technologií

/   kompletní servis věnovaný veletrhům – 
informace, prezentace, hodnocení

/  know-how přímo od předních odborníků

/  určen investorům, majitelům 
nemovitostí, architektům, stavebníkům, 
kutilům i všem, kdo se zajímají 
o vylepšení komfortu bydlení i zahrady
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Časopis builder se zaměřuje na vše, co souvisí s pořízením bydlení, 
a to zejména v kontextu s moderními technologiemi a parametry ve 
světle současných trendů. Představuje zajímavé počiny a postupy ve 
všech oblastech týkajících se soudobého životního stylu a obytného 
komfortu, a to i v souladu s léty osvědčenými poznatky a tradicemi. 
V jasně definovaných rubrikách nabízí přehled o zdařilých projektech, 
materiálech souvisejících se všemi vnitřními i vnějšími stavebními 
konstrukcemi obytných objektů, zahradní architekturou a úpravami 
pozemků, mapuje současnou situaci na poli stavebnictví i vnitřního 
vybavení bytů, domů a jejich příslušenství. Sleduje také výhledy do 
budoucnosti v souvislosti s environmetálními hledisky a udržitelností, 
vývoj v oblasti inteligentního řízení domácností. Představuje rovněž 
možnosti financování, zajištění bezpečnosti a odpovídajícího soukromí 
prostřednictvím nejnovějších nástrojů a systémů.  

builder reflektuje rovněž významné, tématicky odpovídající výstavy 
a veletrhy, konané v rámci naší republiky i celé Evropy, na jejichž 
obsah cíleně navazuje. Aktuální vývoj tohoto segmentu zobrazuje 
i formou prezentace soutěží nejen pro renomované a mladé architekty, 
ale také pro studenty příslušných oborů. V tematické rubrice se věnuje 
aktualitám, novinkám i zajímavostem tohoto segmentu.

Časopis builder je určen všem, kdo se zajímají o kvalitní 
nové či rekonstruované obytné objekty, ať už z pohledu 
současných či budoucích investorů, majitelů nemovitostí 
a stavebníků. Nezapomíná ani na ty, kdo se rádi podílejí 
na zlepšování svého zázemí vlastníma rukama. Přináší 
všestranné informace o neomezených možnostech 
architektury a stavebních činností. Klade si za cíl být 
širokou platformou pro setkávání odborníků v celé škále 
souvisejících profesí v oboru, místem kontaktu architektů, 
realizačních firem a výrobců materiálů s potenciálními 
zákazníky, inspirací ke zvyšování úrovně životního 
stylu spojeného s bydlením. 
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/ rekonstrukce obytných objektů

/  zmapování současné situace na poli stavebnictví 
i vnitřního vybavení bytů, domů a jejich příslušenství

/  inteligentní řízení domácnosti a bezpečnostní systémy

specifikace

periodicita   5x ročně: únor-březen; 
duben-květen; červen-červenec-
srpen; září-říjen; 
listopad-prosinec-leden;

náklad  25 000 ks
počet stran  minimálně 84 + 4
provedení     obálka 250 g křída lesk,

povrchová úprava dripOff, 
vnitřní blok 90 g Galerie Fine 
lesk, vazba V2

cena za výtisk  75 Kč
distribuce:   prodejní síť po celé ČR, VIP 

rozesílka, odborné veletrhy, 
výstavy a další oborové akce, 
předplatitelé

Podklady pro výrobu inzerce přijímáme ve formátech JPG, TIFF, EPS, AI, PDF 
s rozlišením obrázků minimálně 300 dpi. 
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Pro inzeráty 
na spad je nutné 
přidat spadávku 
(ořez) 5 mm 
na každé straně 
formátu. 
Hotovou inzerci 
přijímáme výhradně 
jako tiskové PDF 
s vloženými fonty.
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spad
220 x 137 mm
zrcadlo
185 x 123 mm

spad
105 x 285 mm
zrcadlo
85 x 250 mm

spad
70 x 285 mm
zrcadlo
58 x 250 mm

spad
220 x 92 mm
zrcadlo
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220 x 285 mm
zrcadlo
185 x 250 mm
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ceny inzerce

Ceny jsou uvedeny bez DPH

titulní strana      dle layoutu vydavatele  150 000 Kč
2. strana obálky 220 x 285 mm 90 000 Kč
3. strana obálky 220 x 285 mm 80 000 Kč
4. strana obálky 220 x 285 mm 100 000 Kč
2/1 strany 440 x 285 mm 120 000 Kč
1/1 strana 220 x 285 mm 70 000 Kč
1/2 strany u editorialu 105 x 285 mm 45 000 Kč
1/2 strany u obsahu 105 x 285 mm 45 000 Kč
1/2 strany na šířku 220 x 137 mm 40 000 Kč
1/2 strany na výšku 105 x 285 mm 40 000 Kč
1/3 strany na šířku 220 x 92 mm 25 000 Kč
1/3 strany na výšku   70 x 285 mm 25 000 Kč
produktový tip, aktualita 15 000 Kč
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