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Vážení obchodní pøátelé,

Asociace poskytovatelù technických informací, z.s. (APTI) pøipravuje 
ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím MEDIM, spol. s r. o. 
a s autorem Ing. Václavem Pekaøem, CSc., který je pøedním odborníkem 
na danou problematiku, první vydání publikace 

JAK NA POTRUBÍ 
s podtitulem 

Kniha nejen o pevnostních výpoètech 
potrubí.

Na více než šesti stech stranách je pojednána kompletní problematika
výpoètù potrubí. Svým rozsahem a komplexností se tak jedná o dílo unikátní 
a na èeském trhu ojedinìlé.

Vzhledem k tomu že Vaše spoleènost v dané oblasti pùsobí jako významný 
hráè na trhu, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou partnerství této 
publikace.

Základní nabídka obsahuje standardní inzertní plochu v podobì 
celostránkové reklamy formátu A4.

K inzerci je možné využít prestižní plochy tøí stran obálky, ale také inzertní 
barevnou pøílohu.

Svou inzercí v publikaci podpoøíte nejen významnou pozici Vaší spoleènosti 
na trhu, ale zároveò také pøispìjete významným dílem ke zvýšení odborné 
úrovnì a vzdìlání v oboru.

Pokud zvolíte podporu této publikace hromadnou objednávkou výtiskù 
pro Vaše firemní experty bude Vaše spoleènost zmínìna v podìkování.

Vìøím, že Vás naše nabídka oslovila a tìším se na pøípadnou spolupráci.

Ing. Václav Pekaø, CSc.
autor



Generální partner publikace
Generální partner
50 000 Kč

Generální partnerství publikace je nejprestižnější formou prezentace.

čerpá tyto služby - barevná inzertní strana o formátu A5 na 
nejprestižnější čtvrté (zadní) straně obálky, předmluva s černobílou 
fotografií statutárního zástupce společnosti v úvodu publikace, 
barevné logo společnosti na první straně obálky

inzertní strana 
generálního partnera 
publikace

první strana obálkyčtvrtá strana obálky

str. 5
předmluva s fotografií
statutárního zástupce
generálního partnera

J
A

K
 N

A
 P

O
T
R

U
B

Í

J
A

K
 N

A
 P

O
T
R

U
B

Í
Nejen pevnostní výpoèty potrubí

VÁCLAV PEKAØ

asociace poskytovatelù technických informací
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logo

logo logo

Generální partner

Hlavní partneøi



Hlavní partner
35 000 Kč

druhá nejprestižnější forma inzerce
čerpá tyto služby - barevná inzertní strana o formátu A5 na 
nejprestižnější druhé, nebo třetí straně obálky, barevné logo 
společnosti na první straně obálky o velikosti 70% loga generálního 
partnera

Hlavní partner publikace

inzertní strana 
prvního hlavního partnera 
publikace

inzertní strana 
 druhého hlavního partnera 

publikace

druhá strana obálky třetí strana obálky

J
A

K
 N

A
 P

O
T
R

U
B

Í

Nejen pevnostní výpoèty potrubí

VÁCLAV PEKAØ

asociace poskytovatelù technických informací
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Generální partner

Hlavní partneøi



Partner
20 000 Kč

Standardní forma inzerce
čerpá tyto služby - barevná inzertní strana o formátu A5 v reklamní 
příloze publikace

inzertní strana 
partnera publikace

barevná strana reklamního bloku

Partner publikace



Kontakty
Autor:
Ing. Václav Pekaø, CSc.
Tel.: 728 260 559
e-mail: PekarV@seznam.cz
www.ipotrubi.cz

Sazba, zlom, produkce a pøíjem inzerce:
Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@apti.cz
www.medim.cz

Pøíjem objednávek výtiskù publikace:
Bc. Zuzana Krausová
Tel.: 283 981 818
e-mail: publikace@apti.cz
www.apti.cz
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