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Platnost od 1.10.2019

PROFIL MAGAZÍNU STAVEBNISERVER.COM a způsoby jeho distribuce

Redakce vydává tištěný a digitální magazín Stavebniserver.com s vlastní distribuční sítí. Titul vychází na
tiskovém trhu České republiky a mapuje aktuality a trendy ve stavebnictví a souvisejících oborech. Kromě
odborných článků zde najdete tematické přílohy, legislativní poradenství a informace o zajímavých projektech
a realizacích. Našim posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro oblast stavebnictví v České
republice. Odborný magazín je určený, stavebním
manažerům, projektantům a architektům, developerům,
stavebních technikům a inženýrům, ale značná část je
zdarma zasílána také do veřejné sféry – odborům měst a
obcí, ŘSD, vodoprávním úřadům, ministerstvům a dalším
státním úřadům a institucím.

ROZESÍLKA MAGAZÍNU ZDARMA POŠTOU A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
CÍLOVÉ SKUPINY
Magazín je určen pro stavební, dodavatelské a výrobní společnosti, stavební inženýry a techniky, developery a investory,
odbory investičních akcí městských úřadů a obcí, správy budov, bytová družstva, projekční a architektonické kanceláře,
výrobci materiálů a technologií, stavebniny, velkoobchody. Skupiny adresátů jsou podrobněji popsány v edičním plánu.
NÁKLAD
- Náklad tištěného MAGAZÍNU STAVEBNISERVER.com pro adresnou rozesílku se pohybuje v rozmezí 4-5 tisíc kusů.
- Elektronická verze magazínu se rozesílá na databázi upravenou dle daného tématu každého vydání a distribuce
se pohybuje v řádu tisíců adres.
MULTIMEDIALITA - S NÁMI SE NEZTRATÍTE
Prezentaci v tištěném magazínu umíme efektivně podpořit pomocí specializovaného stavebního portálu, newsletterových
kampaní, výrobou videí a dalšími službami. Každému zákazníkovi umíme nabídnout specifický balíček služeb šitý přesně na
míru jeho potřebám. Šetřete své náklady cílenou distribucí na odbornou stavební veřejnost a pomocí naší exklusivní
distribuční sítě firmy SebiCom. Vždy Vám zajistíme plný servis k Vašim službám.

DISTRIBUČNÍ MÍSTA
Distribuční místa vydavatelství SebiCom jsou vybavena označenými stojany s výrazným logem
STAVEBNISERVER.com a prostorem pro uložení magazínu. Na distribučních místech jsou přítomni členové naší
redakce. Každé distribuční místo je smluvně ošetřeno a vysoký podíl tvoří místa s exklusivní distribucí. Závoz
časopisů probíhá individuálně podle připravovaných konferencí, seminářů a veletrhů ve stavebnictví.

•

AZ PROMO - ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
STAVEBNISERVER.com - mediální partner společnosti AZ PROMO (exklusivní a výhradní distribuce magazínu)

Semináře jsou určené pro odbornou veřejnost – projektanty, architekty, stavební firmy a veřejnou správu. Seznamují
s novými materiály a technologiemi, novelami zákonů, dotacemi a novými předpisy v oblasti stavebnictví. Všechny tyto
semináře jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě (ČKAIT). Jedno až dvoudenní praktické semináře, pořádané ve spolupráci s oborovými Cechy. Je určený pro

SebiCom s.r.o. vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C 65013

stavební firmy a živnostníky z oblasti stavebnictví. Slouží k názornému seznámení s novými technologiemi a správným
použitím novinek mezi stavebními materiály.

•

STAVOKONZULT inženýrská a poradenská činnost - konference - semináře - vzdělávací akce

Otvorové výplně stavebních konstrukcí (Seminář je určena projektantům, architektům, výrobcům otvorových výplní, jejich
komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím, stavebním
odborům měst a obcí, bytovým družstvům a správcům bytového fondu).

•

CEEC Research

Organizace konferencí, komunikační služby, která se nespecializuje pouze na stavebnictví, aktuálně poskytuje také analýzy
na míru například v oblasti projekčních prací, energetiky nebo veřejných zakázek

•

VÝSTAVY, VELETRHY, KONFERENCE (ošetřené distribuční kanály)
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•

MSV IBF Brno - Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví - realizace staveb, stavební řemesla a
technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce a další obory, které souvisejí
se stavbou
Mezinárodní veletrh technických zařízení budov - představuje nejnovější trendy v oblasti sanitární techniky,
interiérů koupelen, vytápěcí techniky, vzduchotechniky, klimatizací a v neposlední řadě také alternativní
zdroje vytápění, a obory elektro
NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM (distribuce magazínu na odborných vzdělávacích seminářích, konferencích)
EXPO Lesní lom - Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl
FOR ARCH - Mezinárodní veletrh nízkoenergetického stavění
SILNIČNÍ KONFERENCE – konference o dopravní infrastruktuře pořádaná Českou silniční společností
Střechy Praha - Mezinárodní veletrh střešních krytin, materiálů, řemesla a služeb pro stavbu a renovaci střech.
Odborná doprovodná výstava Solar Praha
Městské vody – mezinárodní vodohospodářská konference
VODOVODY-KANALIZACE - mezinárodní vodohospodářská výstava
MORAVSKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM – konference pořádaná Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury
AMPER - Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky
Aqua-therm - Mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a
ekologické techniky…
Národní konference pro bezvýkopové technologie CzSTT NODIG
Konference Provoz vodovodů a kanalizací SOVAK
Windoor expo - veletrh oken, dveří, stínění a příslušenství
Dřevostavby - mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů a úspor energií.
Moderní vytápění - mezinárodní veletrh moderního vytápění, geotermální a solární techniky
MORAVA - KŘIZOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ – mezinárodní konference
Krby a kamna - odborný veletrh krbů, kamen a designového vytápění
Zahradní nábytek - veletrh zahradního nábytku a vybavení zahrad
a další stavební, silniční, strojírenské a vodohospodářské konference a výstavy

ZAHRANIČNÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY A VELETRHY - naše redakce je pravidelně přítomna na
předních mezinárodních akcích.
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IFAT (Mnichov, DE) – největší světový odborný veletrh pro vodu, odpadové hospodářství a recyklaci surovin
BAUMA (Mnichov, DE) - mezinárodní veletrh stavebních a těžebních strojů a techniky pro zpracování surovin
BAU - Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů
Mawev Show (Sankt Pölten, AT) – mezinárodní předváděcí show pro stavební a těžební techniku
ISH (Frankfurt, DE) - přední mezinárodním veletrh TZB, obnovitelných zdrojů energie a materiálů
International Engineering Fair 2018 (SK) – mezinárodní strojírenský veletrh

Elektronický archiv magazín (PDF): https://www.stavebniserver.com/archiv-magazinu/
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