MEDIAKIT 2015:
O spoločnosti DIGITAL VISIONS
DIGITAL VISIONS je najvýznamnejšie slovenské vydavateľstvo v oblasti médií z oblasti digitálnych
technológií. Spoločnosť vznikla v roku 1993 a od začiatku sa profilovala ako vydavateľský dom
s orientáciou špeciálne na informačné a komunikačné technológie. Zaoberá sa vydávaním
odborných magazínov a on‐line médií, vydávaním špecializovaných publikácií (IT Ročenka),
organizáciou odborných konferencií (IT Summit), spoločenských IT podujatí (IT Gala), výstav
(Notebook Expo), prieskumami trhu, koprodukciou TV relácií, atď. Portfólio printových
a elektronických médií zasahuje všetky dôležité segmenty priemyslu digitálnych technológií.
PC REVUE je všeobecne najrozšírenejší počítačový magazín a oproti najbližšej konkurencii má
podľa prieskumu čítanosti tlače (MML + OMV) dlhodobo 3 až 4 násobne vyššiu čítanosť. Celkový
mesačný náklad printových médií a elektronických verzií sa pohybuje okolo 43 000 kusov s
dosahom na približne 200 000 čitateľov. Spolu s portálom ITnews.sk, ktorý má okolo 180 000
unikátnych návštevníkov je celkový dosah IT médií DIGITAL VISIONS približne 380 000 čitateľov.
Médiá DIGITAL VISIONS pravidelne poskytujú mediálnu podporu ročne približne 70 odborným
konferenciám, na ktorých sa ročne zúčastní okolo 9 000 IT profesionálov. Zástupcovia odborných
redakcií sú vnímaní ako rešpektované osobnosti, pravidelne sa vyjadrujú v TV a rozhlasových
reláciách k aktuálnemu dianiu. Jednotlivé tituly si za roky svojho pôsobenia vybudovali pozíciu
mienkotvorných médií.
PERIODICKÉ MÉDIÁ:
POČÍTAČOVÝ MAGAZÍN
Hardware, software, internet, foto, video, recenzie, porovnávacie testy, prehľady, tipy a triky,
technologické články.
Mesačník, vychádza 12× do roka, formát A4 (210 × 297 mm)
Súčasťou vydania je prístupový kľúč k virutálnemu DVD
rozsah 104 ÷ 148 strán
cena 2,99 eura

DENNÝ SPRAVODAJSKÝ SERVER ITNEWS.SK
Server www.itnews.sk patrí medzi najnavštevovanejšie špecializované webové stránky, zamerané
na spravodajstvo z oblasti informačných a komunikačných technológií. Návštevnosť portálu je
overovaná nezávislou metodikou.
Server podľa AIM monitora dosahuje mesačne okolo 99 000 reálnych používateľov, 180 000
unikátnych používateľov a 680 000 page views.

CHARAKTERISTIKA:

CHARAKTERISTIKA
Počítačový magazín PC REVUE je určený pre širokú počítačovú verejnosť. Vychádza už 22 rokov a za ten čas
si vybudoval stabilnú pozíciu na trhu médií zameraných na digitálne technológie. Podľa údajov nezávislých
prieskumných agentúr má PC REVUE dlhodobo vedúce postavenie medzi špecializovanými odbornými
magazínmi, ale aj všeobecnými spoločensko‐ekonomickými týždenníkmi a mesačníkmi s prílohou o IT.

ČITATELIA
Bežní spotrebitelia, hightech fanúšikovia, podnikový sektor, verejná správa, malé a stredné firmy,
domácnosti, školstvo, IT Pro komunita, študenti.

OBSAHOVÉ TÉMY
počítače, software, spotrebná elektronika, mobilné zariadenia, foto, video, programovanie, bezpečnosť,
hightech hračky, inteligentná domácnosť, robotika, umelá inteligencia, nanotechnológie,...

ČLÁNKY
Novinky, recenzie, porovnávacie testy, technologické články, produktové články, technické predstavenia
produktov a riešení, tipy a triky, poradňa, reportáže, rozhovory, príbehy úspešných, prehľadové články,

TECHNICKÉ ÚDAJE
Mesačník, vychádza 12× do roka, formát A4 (210 × 297 mm), rozsah 96 ÷ 144 strán, distribúcia cez novinové
stánky, predplatitelia, direct mail, náklad 22 000 ks, cena výtlačku: 2,99 eura, väzba: lepená (V2). Súčasťou
každého vydania je prístupový kľúč k virtuálnemu DVD médiu, ktoré je dostupné cez internet každému
čitateľovi PC REVUE s pripojením na internet. Virtuálne DVD obsahuje úplné verzie softvéru, redakčné
videorecenzie, skúšobné licencie a ovládače.

ELEKTRONICKÉ VERZIE
Mesačník PC REVUE vychádza aj elektronicky a je dostupný pre rôzne typy zariadení: tablety, smartfóny
či desktopy. Elektronické verzie prinášajú čitateľom multimediálny obsah v podobe videí a doplnkových
galérií. Podporované sú všetky platformy operačných systémov Windows, iOS a Android.

Multimediálna verzia PC REVUE
pre tablety a smartfóny s iOS a Android

Aplikácia pre Windows 8

CENNÍK INZERCIE 2015:
(všetky ceny sú uvedené bez DPH)

PLOŠNÁ INZERCIA:
1/1 A4 (210 × 297 mm):

2 940 eur

1/2 A4 (90 × 265 mm, 185 × 125 mm):
spadávka (100 × 297 mm, 210 × 140 mm + 5 mm orez)

1 560 eur

1/3 A4 (58 × 265 mm, 185 × 82 mm):
spadávka (68 × 297 mm, 210 × 97 mm + 5 mm orez)

1 090 eur

1/4 A4 (42 × 265 mm, 185 × 62 mm, 90 × 125 mm):
spadávka (52 × 297 mm, 210 × 77 mm + 5 mm orez)

850 eur

1/8 A4 (90 × 62 mm):

450 eur

2. obálka (210 × 297 mm):
3. obálka (210 × 297 mm):
4. obálka (210 × 297 mm):

3 820 eur
3 520 eur
4 380 eur

Advertorial (logo, obrázok a sprievodný text v rozsahu podľa veľkosti plochy):
1/1 strany:
1390 eur
1/2 strany:
950 eur
1/3 strany:
690 eur
1/4 strany:
580 eur
Prípadová štúdia 1 A4:

950 eur

Vizitkár (185 × 125 mm):
Sponzor článku (60 × 50 mm):

880 eur
270 eur

Vkladanie
Vkladanie na konkrétnu stranu
POST‐IT (80 × 80 mm):

0,106 eur/ks
0,113 eur/ks
0,111 eur/ks

PRÍPLATKY A ZĽAVY:
Individuálne podľa počtu opakovaní a celkového objemu

TERMÍNY:
objednávky:
predlohy:
expedícia:

10. deň v predchádzajúcom mesiaci
18. deň v predchádzajúcom mesiaci
1. deň v mesiaci

TLAČOVÉ PREDLOHY:
súbor vo formáte .eps alebo .pdf v press kvalite (300 dpi), CMYK, texty v krivkách, nepoužívať ICC profil.

KONTAKT:
Ing. Ľudmila Gebauerová
Marketing director
Digital Visions
Kladnianska 60
821 05 Bratislava
mobil: +421 903 223 621
tel.: +421 2 4342 0956
e‐mail: lgebauerova@pcrevue.sk

EDIČNÝ PLÁN PC REVUE:
Veľkej obľube čitateľov sa tešia technologické prehľady, porovnávacie testy a predstavenia produktových noviniek.
Každá firma, ktorá sa chce na testoch alebo prehľadoch zúčastniť, sa môže skontaktovať s redakciou na adrese
redakcia@pcrevue.sk.

Január 2015
Porovnanie mobilných operačných systémov
Dovnútra moderných tabletov
Poznáte kód EAN?
Notebook alebo tablet?
Záruka a servis notebooku
Systémy deep‐learning
Test zariadení 2 v 1
Notebooky na cesty
Zrkadlovky pre profesionálov
Kompaktné fotoaparáty pre nadšencov
Megatest smartfónov – štíhle aj odolné, selfi e aj e‐ink

Február 2015
Test mini reproduktorov
CES 2015: IT, elektronika a veľa zábavy
Umelá inteligencia za volantom
ÉRA masívnej kyberšpionáže
Porovnanie virtuálnych asistentov
Ako spravovať heslá?
Fotoaparáty do 1500 eur
Inteligentné hodinky na vzostupe
Slúchadlá s dôrazom na kvalitu hudby
Monitory pre hráčov a náročných používateľov
Low‐end smartfóny i prémiové kúsky
Nástroje na prenos dát medzi telefónmi PREHĽAD 72

Marec 2015
Máme sa začať báť umelej inteligencie?
Kvantové počítače. Ako sú ďaleko?
Reklama v mobilných aplikáciách
Životný cyklus digitálneho ja nezačína narodením a nekončí smrťou
Krivka záujmu o technológie. Dnes IN, zajtra OUT
Inteligentná domácnosť
Najlepšie softvérové klávesnice pre iOS
Notebookove_novinky
Používame Office na iPade
Organizujte svoju prácu a čas digitálne a virtuálne
Vývojové kity pre internet vecí
Ste pripravení na internet vecí?
Prvé skúsenosti s Office for Windows 10
Najlepšie prehrávače multimediálnych súborov k TV
Atramentové multifunkčné zariadenia
Prijímače pre satelitnú televíziu

Apríl 2015
Transhumanizmus: budúcnosť ľudstva?
Hightech hračky
3D tlačiarne: praktické využitie vo firmách
Čo so starším notebookom
Bezdrôtový internet v celej budove
Softvér na rozpoznanie hudby a doplnenie tagov
Nositelná elektronika na monitorovanie zdravotného stavu človeka

Novinky na trhu tlačiarní a multifunkčných zariadení
Bankové aplikácie v praxi
Porovnanie nástrojov na prácu s PDF
Ako funguje čierny trh s technikou
Úprava fotografií v počítači
Test hudobných prehrávačov na šport
Lacné multifunkčné zariadenia

Máj 2015
Nanotechnologie: treba sa báť či tešiť?
Inteligentná domácnosť je už tu
Skladáme počítač na strih videa
Univerzálne dokovacie stanice pre ultrabooky
Doplnková výbava pre smartfóny
All‐in‐One počítače do domácnosti
Upratovanie veľkého množstva fotografií
Ovládanie domácnosti pomocou smartfónu
Elektronické čítačky a elektronické knihy
Striháme video v počítači
Notebooky pre hráčov
Sledovanie televízie na počítači
Ako zablokovať a nájsť mobil, tablet, ultrabook v prípade krádeže či straty
Softvérový tuning smartfónov

Jún 2015
Roboty pre vojakov
Hightech v automobiloch
Športové kamery do drsného prostredia
Navigácia na dovolenkách
Notebooky a tablety za vysvedčenie
Externé disky a cloudové úložiská
Vyberte si fotoaparát na dovolenku
Ako na domáci videoarchív
Antivírusová kontrola zadarmo
Znižovanie spotreby elektrickej energie v IT
Poistenie elektroniky na leto
Kancelária na webe
Sú bankové aplikácie bezpečné?

Júl 2015
Nanotechnologie: príklady využitia
Tlačiarne do domácnosti
Skladáme počítač na DTP
Test zariadení NAS
Bezpečnostné kamery
Test tabletov s klávesnicou
Nástroje na online preklad jazyka
Komponujeme hudbu v počítači
USB kľúč na prihlasovanie sa do do počítača
Trendy v televízoroch
Surfovanie cez Wi‐Fi v teréne, na čo si dávať pozor
Ultrabooky s dotykovým displejom

August 2015
IT zariadenia pre športovcov
Anonymne na PC a internete
Upgrade počítača, notebooku a tabletu pre každého
Test lacných monochromatických laseroviek
Ultrabook vs. tablet, čo sa oplatí viac?
Zariadenia na ovládanie počítača gestami a hlasom
Programy na zálohovanie dát na počítači a v cloude
Programy na vylepšenie videa

September 2015
Umela inteligencia: technológia, ktoré môžu zmeniť náš svet
Hightech v automobiloch
Skladáme počítač pre hráča
Fototlačiarne pre náročných
Test zrkadloviek
Externé pevné disky na zálohovanie dát
Prechádzame na Cloud
Nástroje na bezpečné mazanie dát
Vírusy na mobile
Fotozberne vs. vlastná tlač fotografií

Október 2015
Roboty pre domácnosť
Čo so spomaleným notebookom?
Ovládanie domácich zariadení cez smartfón
Videokamery pre náročných
Ako vyhrať nad biometriou?
Chránime sa voči spamu
Nástroje hackerov
Softvérový tuning počítačov
Hudba z internetu zadarmo
Využívanie internetu v zahraničí

November 2015
Umela inteligencia: dobrý sluha zlý pán
Test NAS serverov
Okuliare ako počítač budúcnosti
Odolné tablety
Rozšírená realita v praxi
Multifunkcie pre malú firmu
Odstraňovanie reklám z TV nahrávok
Editácia PDF súborov zadarmo
Ako zachrániť stratené dáta
Užitočná výbava pre notebooky
Nakupujeme cez internet ‐ prakticky
Ako sa servisujú notebooky?
Hightech hracky

December 2015
Inteligentná domácnosť: očakávania a realita
Test projektorov pre domáce kino
Test televízorov
Smartfóny pod stromček
Kresliace programy zadarmo
SW výbava pre USB kľúč
Ako nahradiť starú batériu v notebooku?
Hybridné pevné disky
Fotíme s mobilom

EDIČNÝ PLÁN RUBRIKY INFOWARE:
Marec 2015
Hybridné využívanie IT a cloud computing
Prediktívna analytika
In Memory Computing
Prehľad ecommerce riešení

Apríl 2015
Prieskum: trh ERP na Slovensku
Manažment rizík
Kvalitná analýza ako najlepší základ Vášho webu
Integrácia a optimalizácia podnikových aplikácií
Triple‐play
Softvérové riešenia na predaj poistných produktov a likvidácia poistných udalostí.
Identity, Security and Risk Management
Directory services: základne princípy, napojenie na aplikácie a pod.

Máj 2015
Big Data – ako dáta premeniť na informácie užitočné pre biznis
Zálohovanie a archivácia dát
Konzultačné služby v IT, prínosy a rizika, prehľad poskytovateľov
Digitálna TV
Podpisovanie elektronických dokumentov a overovanie identity osôb
Výber PHP frameworku
AM: Čo to je, Web SSO principy, napojenie na directory

JÚN 2015
Agilné techniky
Kognitívny computing
Elektronický obchod na Open Source ‐ výhody a nevýhody
Prehľad enterprise level CMS riešení
LTE/4G
Využitie Open Source CMS ako najrýchlejšia cesta ku úspešnému projektu?
IDM, Čo to je, identity lifecycle, prepojenie na HR

JÚL 2015
Single page aplikácie ako novy trend na webe?
Zákaznícke databázy – nákup, reklama, el. obchod
Aplikačná podpora pre IT Service Management, Work Force Management a Facility Management
Reporting a dátové integrácie
Automatizované overovanie dokladov
Ako AM + LDAP + IDM zapadá dokopy. Architektúra

AUGUST 2015
Rizika pri vývoji rozsiahlych webových riešení
Ochrana osobných údajov v IS
Individuálny vývoj informačných systémov a aplikácií na zákazku – riziká a výhody
Application Management Services
Virtualizácia a konsolidácia serverov
Zber a vyhodnocovanie výrobných a technologických dát, tvorbu plánov výroby a jej riadenie v reálnom čase
Viac o IDM: konektory, workflow, ...

SEPTEMBER 2015
Filtrovanie škodlivého obsahu v podniku
BYOD: výhody, nutnosť, riziká, legislatíva, ako na to
Backup, obnovenie, monitoring, zabezpečenie, deduplikacia dat
Architektúra ako základný stavebný kameň webových projektov
Riešenia na ukladanie, ochranu a manažment dát
Virtualizácia aplikácií
Nasadenie IDM, projekt, najprv directory+IDM potom AM, postup v krokoch

OKTÓBER 2015
Kvalita dát ako základ efektívneho riadenia
Strategické riadenie IT v podniku
7 znakov kvalitného a spoľahlivého eshopu
Privátne, verejné a hybridné cloudové riešenia pre korporátnu sféru
Systémy pre komunikáciu v reálnom čase (audio, video, web)
Virtualizácia desktopov (VDI)
Federacia, OAuth a spol. A budúcnosť

NOVEMBER 2015
TCO: naozaj viete aká je cena prevádzky IT?
Dátové centrá na Slovensku, prehľad možností, výhod, dodávateľov
Ochrana citlivých informácií pred únikom zvnútra firmy
Konsolidácia IT infraštruktúry
Managed Infrastructure Solutions
Optimalizácia obchodných procesov
Beyond IdM: project provisioning, ...

DECMBER 2015
Virtualizácia a informačná bezpečnosť, rizika a ako sa chrániť
Ako zabezpečiť kvalitu dát pre efektívne riadenie a rozhodovanie
Ako vytvoriť kvalitný produktový web
Konsolidácia databázových serverov
Privátne, verejné a hybridné cloudové riešenia pre verejnú správu
Kontrola stavu a ladenie výkonu databáz

