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TAIWAN Business je speciálním vydáním časopisu T+T 
Technika a trh. Vznikl na základě dlouhodobé kooperace 
mezi časopisem T+T Technika a trh a Taiwanským trhem za 
podpory obchodních a investičních svazů Taiwanu                     
a odborného garanta Tchajpejské ekonomické a kulturní 
kanceláře v Praze. 

Poskytuje ideální prostor pro obchodování Taiwanu                     
s Evropou.

Ceník inzerce

Inzerce uvnitř 
časopisu

Cena Kč

do zrcadla na spad
1/6 strany A4 8000 118x95 xxx
1/2 strany A4 18000 180x125 210x140
1/1 strany A4 22000 180x267 210x297

PR článek Cena Kč
4 barvy

1/2 strany A4 13000
1/1 strany A4 17000
2/1 strany A4 30000

Obálky a speciální
inzerce

Cena Kč

4 barvy do zrcadla na spad
2. strana obálky 33000 180x267 210x297
3. strana obálky 30000 180x267 210x297
4. strana obálky 35000 180x267 210x297
vkládaná inzerce 26500

Rozměry inzerce v mm

Rozměry inzerce
Počet znaků

2200 znaků + 1 obrázek
4500 znaků + 1 obrázek
9000 znaků + 2 obrázek

Rozměry inzerce

maximální velikost A4

Náklad: 8 000 výtisků
Formát A4 (210x297 mm), Vazba: V4, šitá
Blok časopisu: 115g matná křída
Obálka časopisu: 250g křída, lamino 

Vydání pro rok 2018 

Hlavní téma – Měřící a regulační technika, elektrotechnika, 
automatizace, doprava, logistika a obrábění, IT, všeobecné 
strojírenství, tváření kovů, obráběcí stroje, slévárenská 
technika, svařovací technika, povrchová a tepelná úprava, 
průmysl 4.0, robotika, plasty.

datum vydání:  Říjen 2018
uzávěrka podkladů: Září 2018

Distribuce

TAIWAN Business

... speciální příloha      časopisu T+T Technika a Trh

U rozměrů na spad je potřeba přidat ke všem rozměrům 3 mm!

Cílem tohoto vydání je reprezentovat Tchaj-wanské společnosti, jejich 
technologie a výrobky v Evropě. Dále také Tchaj-wanské �rmy, které již   
v České republice vyrábějí a zastoupení Tchaj-wanských �rem v ČR a na 
Slovensku. 

Chceme představit české �rmy, které obchodují s Tchaj-wanem a s jejími 
výrobky a �rmy které vyhledávají odbyt nebo nová partnerství na 
Tchaj-wanu. Plánujeme také představit Tchaj-wanské investiční projekty 
v České republice a na Slovensku, obchodní a marketingové informace.

Distribuce přílohy TAIWAN Business je především 
prostřednictvím direct mailingu společně s časopisem T+T 
Technika a trh. 
Dalším distribučním kanálem jsou významné průmyslově 
zaměřené veletrhy a konference, B2B jednání, diplomatické 
a obchodní kruhy, individuální předplatitelé a další special-
izovaná místa (oborové svazy, komory, knihovny a školy).



www.taiwanbusiness.eu

MediaMax s.r.o.
Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava 

Česká republika

e-mail: trade@taiwanbusiness.eu
telefon: +420 553 810 130

fax: +420 597 579 159 

Josef Nudera
Manažer inzerce 

pro Českou republiku a Slovensko
e-mail: nudera@taiwanbusiness.eu

telefon: +420 553 810 133
mobil: +420 602 578 735

Tomáš Pala
Manažer Inzerce 
pro Prahu a okolí 

e-mail: pala@govin.org
mobil: +420 739 304 628

Worldwide Services Co., Ltd.
Manažer inzerce pro Asii

e-mail: global@acw.com.tw
telefon: +886 423 251 784

Obchodní oddělení

Business & Marketing

CCB, spol. s r.o.
Okružní 19, 638 00 Brno

Česká republika

Redakce

Aleš Vítek
Šéfredaktor

e-mail: vitek@ccb.cz
telefon: +420 545 222 776


