ROBOTECH KATALÓGUS
A GYÁRTÁSBAN HASZNÁLT ROBOTIKAI
MEGOLDÁSOK MAGYARORSZÁGON
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FELÉPÍTÉS

Gyártástrend magazin 2022-ben is megjelenteti robotikai katalógusát, amely egy kiadványban listázza a Magyarországon
elérhető robotikai megoldásokat nyújtó szereplőket.

A kiadvány bevezető részében rövid cikkekben körüljárjuk
a robotikai megoldásokat, alkalmazási területeket, a robotika
térhódítását statisztikákon keresztül, illetve pár esettanulmányban bemutatjuk, hogy milyen előnyökkel jár a technológia alkalmazása.

A robotok a feldolgozóipar kulcsfontosságú részei, és bár telepítésük forrásigényes, alkalmazásuk ma már nem megkerülhető bizonyos feladatok ellátásában. RoboTech katalógus kiadványunk célja, hogy bemutassa a Magyarországon elérhető
robotikai kínálatot a robotgyártóktól a kiegészítő gyártókon át
a rendszerintegrátorokig, ezzel segítve eligazodni a széleskörű
lehetőségekben és ösztönözve a feldolgozóipart a technológia alkalmazására.

A kiadvány fő része listázva mutatja be a robotikai gyártókat,
a kiegészítő megoldásokat szolgáltató cégeket és rendszerintegrátorokat.
Nem sorrendet állítunk fel a leggyakrabban használt termékekről vagy a legnagyobb piaci szereplőkről, hanem össze
kívánjuk szedni azokat a megoldásokat, amelyek segíthetik
a gyártó szereplőket folyamataik optimalizálásában és ezzel
termelékenységük növelésében.
A kiadványban azonos kritériumok mentén mutatjuk be
a robotikai gyártók, illetve szoftveres vagy egyéb kiegészítő
megoldásokat nyújtó cégek termékeit, illetve az integrátorok
szolgáltatásait. Azon partnereink számára, akik kiemeltebb
megjelenéssel szeretnének szerepelni a katalógusban, extra
lehetőséget biztosítunk.

KINEK SZÓL A MAGAZIN?
Mindazon piaci szereplőknek és szakembereknek, akik technológiai oldalon részt vesznek a gyártási
folyamatokban, ezen belül:
Gyártó és feldolgozóipar
Műszaki döntéshozók
Rendszermérnökök, robotprogramozók
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FELÜLETEK, ÁRAK
A katalógus lista részébe való bekerülésre minden, a tematikában releváns cég számára lehetőséget biztosítunk. Partnereink az alábbi lehetőségek, illetve listaoldal árak közül választhatnak:

1 listaoldal
100 500 Ft

2 listaoldal
191 000 Ft

3 listaoldal
271 000 Ft

4 listaoldal
340 500 Ft

Minden további oldal 72 000 Ft áron foglalható.
Az ár tartalmazza az oldalak szerkesztését, tördelését.
Klasszikus kommunikációhoz (pr cikk, image hirdetés) az alábbi felületek válszthatóak:

borító II.
vágott: 200x245 mm
kifutó: 5-5 mm
523 000 Ft

borító III.
vágott: 200x245 mm
kifutó: 5-5 mm
523 000 Ft

borító IV.
vágott: 200x245 mm
kifutó: 5-5 mm
630 000 Ft

1/1
vágott: 200x245 mm
kifutó: 5-5 mm
416 000 Ft

TECHNIKAI
PARAMÉTEREK
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

TERJESZTÉSI ADATOK

8000

példány

Megjelenés:
2022. szeptember 23.

2/1
vágott: 400x245 mm
kifutó: 5-5 mm
736 000 Ft

leadás:
composite pdf,
300 dpi
4 szín color
íves ofszet
nyomás
vágott méret:
200x245 mm
irkafűzött

Anyagleadási határidő:
2022. szeptember 02.
A RoboTech kiadvány a GyártásTrend szaklap mellékleteként jelenik meg, ahhoz hozzácsomagolva jut el az
olvasókhoz, azaz a gyártástechnológiai piac szereplőihez, postai úton, kontrollált címlistás terjesztéssel.

FELÁRAK: A kiadó fenntartja a jogot, hogy
egyedi árazási, elhelyezési, illetve tenderkövetelmények által meghatározott igények esetén
listaáraira felárat számítson fel

