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KVALITU DĚLÁ OBSAH

CELOS TÁTNÍ ODBORNÝ ČT VRTLETNÍK PRO ZEMĚDĚLS T VÍ , LESNICT VÍ A DŘEVAŘS T VÍ

Nejnovější trendy a technologie, komplexní řešení zemědělské výroby a vete-
rinární novinky, stroje a nástroje pro dřevozpracující průmysl, lesnictví, myslivost,
včelařství, krmivářství, agrochemie a ekologie.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA AGRÁRNÍCH, LESNICKÝCH, MYSLIVECKÝCH,
VETERINÁRNÍCH A DŘEVAŘSKÝCH FIREM
Prestižní odborné periodikum je vhodné pro prezentaci výrobců, dovozců, distributorů zeměděl-
ské techniky a lesnické techniky, loveckých zbraní, potřeb pro myslivost a chovatele
hospodářských zvířat.

REPREZENTATIVNÍ PŘEHLÍDKA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ
PRO DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL
Vysokou odbornost textových materiálů garantují autoři z vysokých škol zemědělského a lesnic-
kého zaměření, výzkumných ústavů a specialisté z dalších příbuzných oborů.

DISTRIBUCE: časopis je direct mailem rozesílán přímo na adresy majitelů, ředitelů obchod-
ních společností působících ve výše uvedených oborech. Další skupinou jsou farmáři, zemědělci,
myslivci a veterináři. V kategorii a segmentu podnikatelů působících v dřevozpracujícím
a nábytkářském průmyslu a dále pak majitelům pil je určen další mix distribučních služeb vyda-
vatele periodika. Nadstandardně je zabezpečena distribuce na výstavách v ČR, SR, Rakousku
a Polsku.

PERIODICITA: čtvrtletník (jaro, léto, podzim,zima)
NÁKLAD: 10 000 ks výtisků
FORMÁT: A4, křídový papír
TECHNOLOGIE: rotační ofset, 4 barvy

UZÁVĚRKY NA ROK 2009 A 2010:
č. 1/2009 – 20. září expedice: 1. října (podzim)
č. 2/2009 – 1. prosince expedice: 10. prosince (zima)
č. 1/2010 – 1. března expedice: 10. března (jaro)
č. 2/2010 – 30. června expedice: 10. července (léto)
č. 3/2010 – 1. října expedice: 20. října (podzim)
č. 4/2010 – 10. prosince expedice: 20. prosince (zima)

Uzávěrky jednotlivých čísel jsou orientační, mírná odchylka je redakcí vyhrazena.
V kalendářním roce 2009 vychází premiérové číslo k výstavě Wood-Tec v měsíci říjnu.
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CENY:
2x1/1 A4 39 000 Kč bez DPH
1x1/1 A4 22 000 Kč bez DPH
1x1/2 A4 12 000 Kč bez DPH
Titulní strana, 2/3 A4 35 000Kč bez DPH
Zadní strana 30 000Kč bez DPH
Vnitřní strana obálky 25 000Kč bez DPH

Rejstřík firem 1/8 (92x65 mm) 11 000 Kč bez DPH
(celková cena do všech 4 čísel za rok, tzn. jedno číslo à 2 750 Kč bez DPH).

Pro opakovanou inzerci individuální slevy 10–25 %.

PŘEDPLATNÉ NA ROK 2009
Cena za 1 ks 75 Kč + poštovné a balné + 19 % DPH

VELETRHY A VÝSTAVY – pravidelná distribuce odborné tiskoviny AGRO-WOOD expert dle
jednotlivých akcí-výstav. Na vyjmenovaných výstavách je prováděna distribuce časopisu
proškolenými pracovníky.
Časopis je distribuován návštěvníkům i vystavovatelům a dále je ve stojanech u informačních
center pořadatelů výstavy. Celkový náklad je v těchto případech navýšen o 50 %.

EXPERT – ODBORNOST
MÁ SVÉ JMÉNO

VÝSTAVNICTVO NITRA
Agrokomplex
Agrosalón
Drevo, les

VÝSTAVISKO TMM TRENČÍN
Zahrádkár, včelár, polovnictvo, rybárstvo

BVV VÝSTAVIŠTĚ BRNO
Wood-tec
Techagro
Vinex

Rybaření
Ochrana před povodněmi Brno
Watenvi
Národní výstava hospodářských zvířat
a zemědělské techniky
Zelený svět – zahradnický veletrh
MSV – mezinárodní strojírenský veletrh

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA
Ecoworld
For Wood
Dřevostavby

Kontakt na vydavatele a redakci:
info@mrs.cz
petr@mrs.cz, šéfredaktor
adamkova@mrs.cz, redakce
petrova@mrs.cz, redakce
skalicka@mrs.cz, distribuce
tel.: 545 175 844-6, 545 175 967
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Tematické zaměření jednotlivých kapitol časopisu:
AGRO
Mechanizace, agrotechnika, zootechnika, chov, krmivářství, agronomie, farmářství, vinohradnictví, zahradnictví, floris-
tika, plemenářství, šlechtitelství, veterinární lékařství a rostlinolékařství atd.
Obory navazující včetně technologií a služeb pro pokrokové zemědělství.

WOOD
Stroje a nástroje pro lesní hospodářství, primární a sekundární zpracování dřeva, povrchová úprava a chemie ve
dřevovýrobě, využití dřevního odpadu, dopravní manipulační a skladovací technika, kování, záruby a spojovací prvky,
stroje na výrobu nábytku, oken, dřevěných konstrukcí atd. Péče o les a myslivost.
Obory navazující včetně stavebně truhlářských oborů.

VÝŠE UVEDENÉ DĚLENÍ PERIODIKA NA DVĚ HLAVNÍ KAPITOLY JE DÁLE ČLENĚNO
DO NÁSLEDUJÍCÍCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ A PODKAPITOL:

Traktory
Malá zemědělská mechanizace
Stroje na obdělávání a zpracování půdy
Secí stroje
Sázecí stroje
Stroje na hnojení
Stroje a zařízení na ochranu rostlin
Závlahové systémy
Stroje pro sklizeň pícnin
Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
Stroje pro sklizeň okopanin
Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
Stroje dopravní a manipulační
Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, konzervaci a skladování
Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat
Stroje a zařízení na zpracování odpadů v zemědělství
Zemědělské stavby
Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
Měřící, diagnostická a automatizační technika
Osivo a sadba
Prostředky pro agrochemii
Služby pro zemědělství
Šlechtitelská mechanizace
Biomasa
Ekologie
Veterinářství
Myslivost
Lovecké zbraně
Potřeby pro myslivost
Ochrana lesů
Včelařství
Stroje, technické vybavení a služby pro lesní hospodářství
Stroje a technické vybavení pro primární zpracování (výroba polotovarů)
Stroje a technické vybavení pro sekundární zpracování (laminování, olepování, obrábění, lepení masivu)
Stroje a technické vybavení pro povrchovou úpravu
Stroje a technická zařízení pro montáž, balení
Dopravní manipulační a skladovací technika
Robotika
Stroje a zařízení pro speciální procesy
Stroje a zařízení pro výrobu speciálních skupin výrobků
Ostatní pomocné stroje, vybavení a prostředky
Ruční stroje pro zpracování dřeva a plastů
Stroje a zařízení pro údržbu a výrobu nástrojů
Výrobky pro kompletaci strojů
Stroje a zařízení pro využití dřevního odpadu pro výrobu energie a vytápění
Úspory energie, ochrana prostředí, bezpečnost práce, prevence požárů a klimatizace
Elektronický sběr dat, zařízení na zpracování dat, měřící, zkušební a řídicí systémy
Kování, zámky a spojovací prvky
Čalounické stroje a zařízení
Dodávky kompletních strojních zařízení, finančních a leasingové společnosti
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Software (CAD celopodnikové plánování , plánování a řízení výroby atc.)
Zemědělská družstva
Zpracování produktů rostlinné výroby
Výroba produktů živočišné výroby
Zemědělské a potravinářské
Prodej produktů rostlinné výroby
Velkoobchod zemědělských komodit
Servisy zemědělské techniky
Prodej produktů živočišné výroby
Truhlářství
Zemědělství
Ministerstvo zemědělství
Prodej hnojiv a zemědělské chemie
Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy
Zpracování produktů rostlinné výroby
Zemědělské poradenství
Ochrana zvířat a ekologické zemědělství
Prodej techniky a potřeb pro živočišnou výrobu
Prodej zemědělské techniky
Prodej techniky pro rostlinnou výrobu
Prodej náhradních dílů pro zemědělskou techniku
Výroba průmyslových strojů a vybavení
Výroba výrobních strojů
Prodej výrobních strojů
Výroba pletiv a plotů
Servisy zemědělské techniky
Výroba hnojiv zemědělské chemie
Chov drůbeže
Výroba produktů živočišné výroby
Rybářství
Prodej techniky a potřeb pro živočišnou výrobu
Chov drobných hospodářských zvířat
Chovatelství
Výroba krmiv
Výroba chovatelských potřeb
Chov skotu
Prodej lesní techniky a příslušenství
Výroba řeziva
Pily

Časopis nabízí originální obsahovou náplň, která byla dosud rozmělněna do celé řady oddělených titulů.
Poskytuje ucelený, systematický a syntetický pohled na témata výše uvedená.

Distribuční mix dále obsahuje (kromě subjektů již výše uvedených) databázi právnických i fyzických osob,
které se zabývají obory v těchto kategoriích:

Agrochemie
Ekofarmy
Ekologie
Chov drůbež
Chov koz, ovcí, prasat, skotu, kožešinové zvěře, ryb
Lesnictví a těžba dřeva
Myslivost
Pěstitelství chmele, obilí, ovoce, vinné révy, zeleniny
Rekultivace
Šlechtění dobytka
Včelařství
Vybavení pro chov
Výroba a prodej zemědělské techniky
Výroba a prodej zemědělských a dřevařských strojů a zařízení.

EXPERT – ODBORNÍK
PRO VŠECHNY ČTENÁŘE


