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Charakteristika ArcRevue
Časopis „ArcRevue“ je bulletin odborně zaměřený na oblast
technologie a aplikací geograﬁckých informačních systémů
ﬁrem ESRI, Inc. a Leica Geosystems, předních světových
výrobců v oboru. Vydává jej ﬁrma ARCDATA PRAHA,
s.r.o. již od roku 1992 – v roce 2006 tedy vychází patnáctý
ročník. ArcRevue se letos stává z černobílého plnobarevným
časopisem o rozsahu cca 30 a více stran. Náklad každého čísla
je minimálně 1700 výtisků a počet čtenářů je odhadován na cca
pět tisíc. Časopis je neprodejný a je distribuován zákazníkům
ﬁrmy ARCDATA PRAHA a zájemcům o její produkty a služby.
Zároveň je časopis ArcRevue zveřejňován na webové stránce
www.arcdata.cz ve formátu PDF, takže je přístupný širokému
okruhu zájemců.

Termíny vydání jednotlivých čísel ArcRevue jsou stanoveny
tak, aby časopis byl k dispozici kromě standardní distribuce
i širší odborné veřejnosti – účastníkům významných akcí
v oboru GIS.

číslo rámcové zaměření čísla

bude k dispozici
účastníkům akce

1

GIS a internet

konference Internet
ve státní správě
a samosprávě,
Hradec Králové,
3.–4. 4. 2006

2

aplikace GIS ve veřejné
správě a samosprávě,
životním prostředí
a dalších oblastech

konference
Geoinformatika
ve veřejné správě
Brno, 7.–9. 6. 2006

3

novinky v technologii ﬁrem
ESRI a Leica Geosystems

Konference GIS
ESRI a Leica Geosystems
v ČR, Praha, 1.–2. 11. 2006

4

konference uživatelů GIS
ﬁrem ESRI a Leica Geosystems v ČR

Charakteristika čtenářů

Inzercí v ArcRevue máte možnost oslovit odbornou čtenářskou
obec tvořenou stávajícími a potenciálními uživateli geograﬁckých informačních systémů ﬁrmy ESRI, Inc. a software ﬁrmy
Leica Geosystems pro zpracování družicových a leteckých
snímků. Jelikož však uživateli geograﬁckých informačních
systémů nejsou pouze počítačoví specialisté, ale odborníci
nejrůznějších profesí, může je Vaše inzerce oslovit i z tohoto
pohledu. Z hlediska oborů se jedná zejména o odborníky z oblasti státní správy a samosprávy, vojenství, ochrany životního
prostředí, správy inženýrských sítí, dopravy, obchodu a marketingu, zemědělství, lesnictví, výzkumných pracovišť, školství
(zvláště vysokých škol a univerzit) a řady dalších.

Adresa redakce a kontaktní osoby
Adresa redakce:
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: 224 190 511
fax: 224 190 567
http://www.arcdata.cz

obchodní informace:
Ing. Eva Melounová, tel.: 224 190 517
e-mail: melounova@arcdata.cz
technické informace:
Ing. Jitka Jiravová, tel.: 224 190 531
Ing. Vladimír Zenkl, tel.: 224 190 530
e-mail: arcrevue@arcdata.cz

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ

PODMÍNKY INZERCE

v časopise ArcRevue pro rok 2006
Ceny inzerce v ArcRevue v roce 2006
Typ
A
B
C
D
E
F

rozměr a umístění
2. strana obálky
3. strana obálky
celá strana*
polovina strany*
1/3 strany*
1/4 strany*

Cena (bez DPH)
25 000 Kč
25 000 Kč
22 000 Kč
14 000 Kč
10 500 Kč
9 000 Kč

Slevy:
Při opakovaném uveřejnění inzerátu 3–4krát je sleva 10 %.
Termíny ArcRevue v roce 2006
číslo

termín
objednávky

termín dodání
inzerátu

číslo vychází

1

17. 2.

24. 2.

24. 3.

2

21. 4.

28. 4.

26. 5.

Graﬁcké formáty pro digitální podklady inzerátu: EPS, PDF,
Adobe Illustrator do verze 11 (PC), TIFF (pozor na rozlišení
rastrových obrázků – 300 dpi!). Další formáty po předchozí
konzultaci. U vektorových formátů musí být veškeré písmo
převedeno do křivek. Barvy a rastrové obrázky v barevném
modelu CMYK.
Další podmínky a pokyny
Redakce ArcRevue si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění
inzerátu, který odporuje platným zákonům, etickým zásadám,
nebo obchodním zájmům ﬁrmy ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proto
je nutné zaslat náhled inzerátu před závazným potvrzením Vaší
objednávky redakcí.
V objednávce uvádějte:
požadovaný typ inzerátu,
 číslo, ve kterém má být zveřejněn,
 požadované umístění,
 počet opakování.


3

1. 9.

8. 9.

6. 10.

4

10. 11.

16. 11.

11. 12.

Technické podmínky
Typ

rozměr (šířka × výška)

plocha

A, B, C 210 × 297 mm
D

210 × 148,5 mm nebo 105 × 297 mm*

312 cm2

Adresa redakce a kontaktní osoby

E

210 × 99 mm*

208 cm2

F

105 × 148,5 mm*

156 cm2

Adresa redakce:
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 PRAHA 1
tel.: 224 190 511
fax: 224 190 567
http://www.arcdata.cz

Poznámky:
Při inzerátu na spad přídavek na ořez 3 mm na vnějších okrajích stránky, u hřbetu bez přídavku na ořez!
*) U inzerátů menších než 210 × 297 mm nejsou uvedené
rozměry závazné. Cena inzerátu je stanovena podle plochy jako
za nejbližší větší typ. Např. inzerát o rozměrech 120 × 150 mm,
tj. 180 cm2, je považován za inzerát kategorie E.

V případě Vašeho zájmu o inzerci v časopise ArcRevue prosím
kontaktujte:
obchodní informace:
Ing. Eva Melounová
tel.: 224 190 517
e-mail: melounova@arcdata.cz
technické informace:
Ing. Vladimír Zenkl, tel.: 224 190 530
Ing. Jitka Jiravová, tel.: 224 190 531
e-mail: arcrevue@arcdata.cz

