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Kalendarz wydawniczy 2014
I

II

III

IV

Termin zamknięcia numeru

27.01

13.03

28.07

10.10

Termin nadsyłania reklam

29.01

14.03

30.07

13.10

Temat numeru

Inteligentne systemy oświetleniowe

Kontrola i zarządzanie zużyciem energii

IT w zarządzaniu i kontroli

Inteligentny Budynek Roku 2013

Raport

Systemy BMS na polskim rynku

Realizacja inteligentnego budynku
– przegląd oferty rynkowej

Systemy zarządzania nieruchomościami

HVAC w Polsce

Nowe technologie

Systemy grzewcze, pompy ciepła

Smart metering w systemach automatyki
budynkowej

Zarządzanie zasilaniem budynku, HVAC i IT

Instalacje wodne

Bezpieczeństwo

Techniki detekcji pożaru

Systemy kontroli dostępu, sygnalizacji
włamania i napadu

Urządzenia audio-wideo w systemie
monitoringu

Systemy wczesnego ostrzegania

Prawo i normy

Wytyczne Nadzoru Budowlanego przy
przeglądach i kontrolach obiektów
budowlanych

Unijne programy na rzecz budownictwa
pasywnego

Międzynarodowe systemy ocen
bezpieczeństwa a warunki polskie

Prawo energetyczne – białe certyﬁkaty

Zielona strefa

Energooszczędne okna

Energia odnawialna – wiatr, woda, słońce

Plantacje biurowe

Budynki zeroenergetyczne

Trendy

Drewno – materiał odzyskany

Beton – materiał konkretny

Szkło – materiał ulotny

Metal – lekkość materiału

Debata

Inteligentne galerie handlowe

Inteligentne biurowce w Polsce

Budynki użyteczności publicznej

Inteligentne szpitale

Elektrotechnika, Światło
26–28 II, Warszawa

SECUREX, INSTALACJE
8–11 IV, Poznań

ENERGETAB
16–18 IX, Bielsko-Biała

ENERGETICS
18–20 XI, Lublin

InEnerg
4-6 III, Wrocław

TARGBUD
11–13 IV, Katowice

Warsaw Build
18–20 IX, Warszawa

Targi Modernizacji Budynków
19–21 XI, Kraków

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja
5–6 III, Warszawa

EXPOPOWER
13–15 V, Poznań

SIBEX Jesień
20–21 IX, Sosnowiec

Automatyka budynków przemysłowych
25 XI, Kraków

BUDMA
11–14 III, Poznań

OfﬁceLife
15–16 V, Warszawa

RENEXPO Poland
23–25 IX, Warszawa

ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO
II 2015, Warszawa

SPIN extra
12–13 III

Inteligentne systemy automatyki budynkowej
21 V, Katowice

DOM INTELIGENTNY.PL
3–5 X, Warszawa

BUDMA
III 2015, Poznań

ENEX
18–20 III, Kielce

Forum Rynku Nieruchomości
9–11 VI, Sopot

POLEKO
14–17 X, Poznań

AUTOMATICON
III 2015, Warszawa

AUTOMATICON
25–28 III, Warszawa

SIBEX Jesień
20–21 IX, Sosnowiec

Biurowce w Polsce
20–21 X, Warszawa

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja
III 2015, Warszawa

BUD-GRYF, ENERGIA
28–30 III, Szczecin

ENERGETAB
16–18 IX, Bielsko-Biała

Future4Build
XI, Warszawa

TARBUD
28-30 III, Wrocław

Warsaw Build
18–20 IX, Warszawa

SECUREX, INSTALACJE
8–11 IV, Poznań

RENEXPO POLAND
23–25 IX, Warszawa

Targi i konferencje, podczas których
odbędzie się promocja magazynu
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Kalendarz wydawniczy ma charakter ramowy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki
poszczególnych wydań.

Charakterystyka tytułu
O TYTULE

STAŁE RUBRYKI

Magazyn Inteligentny Budynek obecny jest na polskim rynku od 2011 r. Jego
misją jest dostarczanie czytelnikom rzetelnych informacji o nowoczesnych
technologiach i rozwiązaniach stosowanych w budownictwie. Prezentowane
są w nim m.in.: zakres funkcjonalny inteligentnych budynków, systemy inteligentnego zasilania, HVAC oraz automatyki, komputerowe systemy nadzoru
i zarządzania budynkami, integracja rozwiązań IT z automatyką budynków,
trendy na świecie i w Polsce.

■ Tamat numeru
■ Raport
■ Nowe technologie
■ Bezpieczeństwo
■ Prawo i normy
■ Zielona strefa
■ Trendy
■ Debata
■ Produkty

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?
■ Gwarantujemy dotarcie do osób, na których najbardziej Państwu zależy.
■ Ponad 86% naszych prenumeratorów decyduje bądź rekomenduje
zakup produktów z branży instalacyjnej i budownictwa.
■ Reklama opublikowana w naszym magazynie
ma szansę dotrzeć kilkakrotnie do tego samego zainteresowanego odbiorcy, dzięki czemu
zostaje lepiej zapamiętana.
■ Przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług oferujemy konkurencyjne ceny.
■ Korzystamy z wiedzy uznanych ekspertów i praktyków.
■ Docieramy z magazynem na wszystkie najważniejsze
imprezy branżowe w Polsce.
■ Od wielu lat jesteśmy organizatorem branżowych seminariów dla sektora budownictwa.
■ Oferujemy szerokie możliwości promocji Państwa ﬁrmy,
produktów oraz usług:
■ Reklamy i artykuły w czasopiśmie
■ Prezentacje produktów w tematycznych raportach
■ Inserty dodawane do całości lub części nakładu
■ Banery i reklamy tekstowe na portalu
■ Promocja w cyklicznych i tematycznych newsletterach
■ Mailingi indywidualne
■ Promocja podczas seminariów dla sektora produkcji

2014
dla sektora produkcji i budownictwa
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą seminariów, które są doskonałą okazją do zdobycia nowych klientów podczas bezpośrednich
spotkań w otoczeniu szczególnie sprzyjającym konstruktywnemu
komunikowaniu się. Tworzymy atmosferę wpływającą pozytywnie na pogłębianie wiedzy i ułatwiamy prowadzenie rozmów
handlowych z przedstawicielami ﬁrm oraz ekspertami z branży
produkcyjnej, budowlanej i instalacyjnej. Szczegółowa oferta
współpracy znajduje się w oddzielnym dokumencie: Seminaria
dla sektora produkcji i budownictwa 2014 – Oferta.
www. seminaria.trademedia.us
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Dystrybucja i czytelnictwo
W PIGUŁCE

KTO NAS CZYTA

■ Forma – magazyn dostępny jest w wersji drukowanej oraz cyfrowej (PDF,
online)
■ Częstotliwość – 4 wydania w roku
■ Średni nakład – 3500 egzemplarzy (zwiększany odpowiednio na potrzeby
targowe i seminaryjne)

■ Inżynierowie budownictwa
■ Inżynierowie projektanci
■ Generalni wykonawcy
■ Deweloperzy
■ Zarządcy nieruchomości
■ Zarządcy i administratorzy powierzchni
handlowych
■ Architekci
■ Planiści
■ Wykonawcy i projektanci instalacji
budynkowych

DYSTRYBUCJA CZASOPISMA
■ Wysyłka imienna w ramach kwaliﬁkowanej bazy prenumeratorów.
■ Dystrybucja bezpośrednia podczas największych imprez branżowych
w Polsce, a także podczas seminariów dla sektora budownictwa i innych
wydarzeń organizowanych przez klientów magazynu Inteligentny Budynek.
■ Sieć największych producentów i dystrybutorów rozwiązań dla inteligentnych budynków.
■ Przedstawiciele środowiska naukowego (wyższe uczelnie techniczne, instytuty i stowarzyszenia branżowe).

WYDARZENIA POD PATRONATEM MEDIALNYM
21–23 lutego

SIBEX – Targi Budowlane Silesia Building Expo

Sosnowiec

26–28 lutego

ELEKTROTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Sprzętu
Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń

Warszawa

26–28 lutego

ŚWIATŁO – Targi Sprzętu Oświetleniowego

Warszawa

4–6 marca

InEnerg – Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych

5–6 marca

Forum Wentylacja–Salon Klimatyzacja

5–7 marca

Smart Buildings – Conference and Exhibition on Building Automation
and Management Systems

Soﬁa
Bułgaria

11–14 marca

BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa

Poznań

12–13 marca

SPIN extra

18–20 marca

ENEX – Międzynarodowe Targi Energetyki

25–28 marca

AUTOMATICON – Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

28–30 marca

BUD-GRYF – Międzynarodowe Targi Budowlane

Szczecin

28–30 marca

ENERGIA – Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej

Szczecin

28–30 marca

TARBUD – Targi Budownictwa

Wrocław

Light+Building

Frankfurt
Niemcy

30 marca
– 4 kwietnia

Północna
Polska
Kielce
Warszawa

8–11 kwietnia

SECUREX – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń

Poznań

8–11 kwietnia

INSTALACJE – Międzynarodowe Targi Instalacyjne

Poznań

Elektroniczna wersja magazynu Inteligentny Budynek dostępna dla wszystkich użytkowników komputerów osobistych, tabletów i smartfonów. Umożliwia dostęp do pełnego wydania magazynu w pliku PDF lub w nowej multimedialnej formie – e-wydania online, które jest dostępne wcześniej niż wersja
drukowana.

11–13 kwietnia

TARGBUD – Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji
i Wykończenia Wnętrz

ŚREDNIO 450 CZYTELNIKÓW E-WYDANIA W MIESIĄCU!

9–11 czerwca

E-WYDANIE

Katowice

13–15 maja

EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki

15–16 maja

OfﬁceLife – Wyposażenie i usługi dla biur

Warszawa

Inteligentne systemy automatyki budynkowej

Katowice

21 maja

Forum Rynku Nieruchomości

Poznań

Sopot

16–18 września

ENERGETAB – Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

Bielsko-Biała

18–20 września

Warsaw Build – Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów
Budowlanych

Warszawa

20–21 września

SIBEX Jesień – Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Sosnowiec

23–25 września

RENEXPO Poland – Międzynarodowe Targi Energetyczne

Warszawa

3–5 października

DOM INTELIGENTNY.PL

Warszawa

13–16 października POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
20–21 października Biurowce w Polsce
listopad

Future4Build

Poznań
Warszawa
Warszawa

18–20 listopada

ENERGETICS–Lubelskie Targi Energetyczne

19–21 listopada

Targi Modernizacji Budynków

Kraków

Automatyka budynków przemysłowych

Kraków

25 listopada
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Wrocław
Warszawa

Lublin

Kanały tematyczne
Automatyka

Bezpieczeństwo, monitoring

Zarządzanie/kontrola

● BAS (Buildings Automation Solutions)
– rozwiązania automatyki budynków
● zarządzanie instalacjami automatyki
● czujniki światła oraz czujniki obecności
● sterowanie oświetleniem wewnętrznym
i zewnętrznym w zależności od stanu obecności
osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu
o natężenie światła itp.
● sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń
● sterowanie wentylacją, klimatyzacją i ﬁltracją
w oparciu o parametry jakości powietrza,
tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● BMS (Building Management System)
– System Zarządzania Budynkiem
● monitorowanie funkcji budynku
● zarządzanie pracą systemów oświetlenia,
ogrzewania i klimatyzacji
● sterowanie roletami i żaluzjami
● komputerowe systemy zarządzania
budynkami
● integracja IT z automatyką

Elektryka
●
●
●
●
●
●
●

okablowanie
wyposażenie i zarządzanie instalacjami zasilania
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
zasilanie urządzeń (w tym IT)
zasilanie awaryjne (UPS)
smart grid – inteligentne sieci
smart metering – inteligentne czujniki pomiarowe

Mechanika
● systemy HVAC (Heating, Ventilation, Air
Conditioning) ogrzewanie, wentylacja,
klimatyzacja, systemy grzewczo-chłodzące
● inteligentne systemy klimatyzacji, m.in.
freecooling
● systemy wind
● ruchome schody
● systemy rolet, żaluzji
● zamki, rygle, zwory, elektrozaczepy
● bramy, szlabany i zawory drogowe
Instalacje wodne
●
●
●
●
●

sanitarne
kanalizacyjne
pompy
systemy chłodzenia
wtórny obieg wody

komputerowe systemy nadzoru
system alarmowy
system przeciwpożarowy
system kontroli dostępu
symulacja obecności
ochrona bytu i mienia
system pogodowy
obsługa urządzeń audio-wideo
złożony system personalizacji
system sterowania oddymianiem
pożarowym, sterowanie i monitorowanie
klap przeciwpożarowych
● system alarmu w przypadku
nieuprawnionego wejścia na teren
Systemy ICT
(Information and Communication
Technologies)
● okablowanie (sieć teleinformatyczna)
● infrastruktura IT
● inteligentne rozwiązania IT: kontroli dostępu,
personalizacji, symulacji obecności itp.
● bezprzewodowe systemy sterowania
● systemy zarządzania budynkiem BMS
(Building Management Systems)
● serwerownie
● smart grid – inteligentne sieci
● smart metering – inteligentne czujniki
pomiarowe
● raportowanie o wartościach parametrów
środowiskowych
● oprogramowanie monitorujące zużycie
energii
● kontrola wykorzystania energii przez
poszczególne funkcje (oświetlenie,
ogrzewanie, IT itd.)
● integracja sieci informatycznej z systemem
BMS
● oprogramowanie CAD

Zielone budynki
●
●
●
●
●

współczesne rozwiązania architektoniczne
energooszczędność
energia odnawialna
materiały ekologiczne w budownictwie
ekologia budynków – realizacja
optymalnych rozwiązań w zakresie zbiórki,
gromadzenia, usuwania i kierowania do
utylizacji odpadów
● recykling – wykorzystanie materiałów
pochodzących z odpadów
Prawo
● efektywność energetyczna budynków
w świetle wymagań prawnych
● normy budowlane
● standardy ekologiczne
● dyrektywy UE
● normy Energy Star
● prawa i obowiązki właścicieli i zarządców
nieruchomości
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Ceny i formaty – magazyn
FORMATY*

CENNIK
REKLAMY
Rozkładówka

5800

1/1 strona

3900

2/3 strony

3500

Junior page

3100

1/2 strony

2700

1/3 strony

2100

1/4 strony

1500

Pasek reklamowy na dole strony

1000

Moduł w dziale Giełda

700

Rozkładówka
2 x (210 x 297 mm)

1/1 strona
(210 × 297 mm)

2/3 strony poziom
(210 × 199 mm)

2/3 strony pion
(131 × 297 mm)

Junior page
(131 × 195 mm)

1/2 strony pion
(105 × 297 mm)

1/3 strony poziom
(210 × 98 mm)

1/3 strony pion
(70 × 297 mm)

1/4 strony
(105 × 149 mm)

ARTYKUŁY
Artykuł sponsorowany – 1 strona

3900

Artykuł sponsorowany – rozkładówka

5800

Artykuł techniczny – 1 strona

1700

Artykuł techniczny – rozkładówka

2600

Prezentacja techniczna produktu
w Raporcie lub w dziale Produkty

500

Wizytówka ﬁrmy

400

1/2 strony poziom
(210 × 149 mm)

I

II

PROMOCJA SPECJALNA
Reklama + artykuł techniczny
(rozkładówka)

4500

OKŁADKI

Pasek reklamowy
(210 × 32 mm)

II okładka

4700

III okładka

4000

IV okładka

5500

Brasilian cover

8400
INSERTY

Insert

wg kalkulacji

Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).

6

Moduł w dziale Giełda
(56 × 248 mm)

* Każda reklama powinna posiadać 5mm spadów z każdej strony.

RABATY
2–3 emisje

10%

4 emisje

20%

Brasilian cover
I + II (411 x 297 mm)
I
(208 x 297 mm)
II
( 203 x 297 mm)

SZY
K
Ę
I
Y, W A4
W
O
N
AT
FORM

Specyfikacja techniczna – magazyn
PODSTAWOWE INFORMACJE

DANE TECHNICZNE

ARTYKUŁY SPONSOROWANE I TECHNICZNE

■ Format magazynu: 210 × 297 mm
■ Papier kredowy
■ Średnia objętość: 72 strony + 4 okładki
■ Grzbiet klejony

Akceptowane formaty plików
Wektorowy EPS, PDF, TIF, JPG (reklamy przygotowane w Corelu
należy wyeksportować do jednego z akceptowanych formatów).
W formatach wektorowych tekst zamieniony na krzywe. Przestrzeń
kolorów CMYK, 300 dpi. Kolory PANTONE będą separowane.

Objętość tekstu artykułu sponsorowanego lub artykułu technicznego w zależności od ilości
stron i ilustracji jest szacowana w przybliżeniu. Dopiero po przesłaniu kompletu materiałów
do redakcji (w tym materiałów graﬁcznych) będzie możliwe precyzyjne określenie liczby
wymaganych stron i ewentualne potwierdzenie zgodności z zamówieniem.
Każdy artykuł zawiera Tytuł, Lead oraz Stopkę adresową (logo, nazwa ﬁrmy, adres, telefon,
e-mail, strona WWW).

klejony grzbiet

12 mm

6 mm

format strony
210 x 297 mm

Spady
Spad po 5 mm z każdej strony reklamy.

6 mm

6 mm

Przykładowa prawa strona magazynu
Czerwona ramka odsunięta od krawędzi formatu strony wyznacza
obszar bezpieczny, w obrębie którego powinny znaleźć się wszystkie
istotne elementy reklamy, tj. teksty, zdjęcia, graﬁki (o ile nie zostały
zaprojektowane na spad).
Istotne elementy reklamy poza tym obszarem mogą zostać przycięte
lub zaklejone na etapie druku.
Zalecenie dotyczy wszystkich reklam publikowanych w magazynie.
Moduły w dziale Giełda z założenia znajdują się w obszarze
bezpiecznym.

Czcionki i elementy graﬁki
■ Nie należy umieszczać ważnych elementów w odległości mniejszej
niż 6 mm od krawędzi strony i 12 mm od grzbietu.
■ Cienkie linie i inne cienkie elementy graﬁczne powinny być
zdeﬁniowane w 1 kolorze.
■ Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane
w kontrze lub więcej niż w jednym kolorze powinny mieć grubość nie
mniejszą niż 0,75 pkt.
■ Materiały lub ich elementy graﬁczne nie mogą zawierać dołączonych
proﬁli (brak zatagowanych proﬁli).
■ Elementy graﬁczne strony nie mogą zawierać dołączonych
komentarzy OPI.
■ Maksymalne nafarbienie (TAC lub TIL) nie powinno przekraczać
318% dla papierów powlekanych.
Tekst
■ Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
■ dla krojów jednoelementowych 6 pkt.
■ dla krojów dwuelementowych 7 pkt.
■ Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem
lub w kontrze wynosi:
■ dla krojów jednoelementowych 8 pkt.
■ dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
■ Składowe czarnego tekstu to C:0 M:0 Y:0 K:100 i odpowiedni udział
K dla tekstu szarego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe konﬁguracje artykułów:

Artykuł jednostronicowy
z jednym zdjęciem
Nadchodzi era
drukowanej

Nadchodzi era
drukowanej

Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.

Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.

Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.

Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.

Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
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■ jedno duże zdjęcie – 1400 x 1200 pikseli
■ tekst główny – 3200 znaków
ze spacjami

Nowości na rynku
polskim

Idea drukowania obwodów
elektronicznych na papierze,
tworzywach sztucznych czy
tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
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drukować nawet w domu.

Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste
obwody elektroniczne w szkle
to marzenie producentów
nowoczesnej elektroniki. Do
niedawna niemożliwe, dziś
staja się faktem. Co więcej,
produkcja nowej elektroniki
może wykorzystywać zwykłe,
atramentowe drukarki.
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problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
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Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych
czy tekstyliach nie jest nowa, ale do
niedawna omijała świat naukowy. Ale to
już przeszłość: obwody będzie można
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Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.

Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej,
produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.

Wydruk próbny
Do materiałów należy załączyć wydruk próbny dla każdej przesłanej
reklamy, który jest jedyną podstawą do ewentualnych reklamacji.
Ważne
Występowanie reklamy w formacie Brazilian cover powoduje zmianę
wymiarów II okładki.

Artykuł dwustronicowy
z dwoma zdjęciami

www.inteligentnybudynek.eu
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■ dwa duże zdjęcia – 1400 x 1200 pikseli
■ tekst główny – 8000 znaków
ze spacjami

PREZENTACJA TECHNICZNA PRODUKTU
W „RAPORCIE” LUB W DZIALE
„PRODUKTY”
Składowe: nazwa producenta/dystrybutora, tytuł/nazwa produktu, zdjęcie
produktu, tekst o objętości 1250 znaków ze spacjami, adres WWW,
Kod QR – zaszyty adres WWW (maksymalnie 77 znaków). Kod QR
generujemy samodzielnie.

WIZYTÓWKA FIRMY
Składowe: Logo ﬁrmy, dane teleadresowe, opis ﬁrmy (do 500 znaków ze
spacjami). 10 wizytówek na stronie.

Lewa strona jest lustrzanym odbiciem strony prawej.
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Promocja na portalu www.inteligentnybudynek.eu
PORTAL – OGÓLNE INFORMACJE

A

Portal www.inteligentnybudynek.eu został stworzony po to, aby skupiać specjalistów oraz wszystkich
zainteresowanych tematyką szeroko pojętej inteligencji budynkowej, a także na bieżąco uzupełniać
informacje zawarte w drukowanej wersji magazynu. Na naszym portalu znajdziecie Państwo m.in. aktualności, branżowy katalog ﬁrm oraz produktów, opinie ekspertów, raporty rynkowe, kalendarium,
kanały tematyczne, nowości produktowe, ciekawe wdrożenia i wiele innych.

Wykorzystaj
potencjał reklamowy
naszego portalu!

E

BANERY I WIDEO
Rodzaj

B
Wymiary (px)

Cena/tydz.

A

Leaderboard

728 x 90

300

B

SkyScraper

160 x 600

250

C

BoomBox

525 x 200

250

D

Wideo

–

150

Specyﬁkacja techniczna banerów
■ Kreacja w formacie: JPG, GIF, PNG ■ Waga banera do 80 kB.
■ Kreacja w formacie SWF ■ Waga banera do 80 kB ■ Wersja Flash: do 10 włącznie, najlepiej 8 ■ Użyty ActionScript
2 (AS2) ■ Na najwyższej warstwie w kreacji umieszczony przezroczysty button z podpiętą akcją: on (press)
{getURL(“http://www.adresstrony.pl“,”_blank”);} ■ Jeśli banner będzie na białym tle, prosimy o dodanie ramki
■ Każdy baner ﬂash powinien mieć przygotowaną również kreację w formacie statycznym.

Katalog to kompleksowa baza ﬁrm oferujących
produkty i rozwiązania wykorzystywane w inteligentnych budynkach. Katalog jest pogrupowany
na kilka głównych kategorii: automatyka, bezpieczeństwo, elektryka, HVAC, instalacje wodne,
mechanika, systemy ICT oraz zielone budynki.
Zapewnia szeroką prezentację ﬁrm i produktów
wraz z dokładnymi ich opisami oraz możliwością
publikacji materiałów multimedialnych.

F

C
D

www.katalog.inteligentnybudynek.eu

ARTYKUŁY
Rodzaj

Opis

G

Cena/tydz.

E

Top Temat

Tytuł, lead (200 znaków), zdjęcie (225 x 160), pełna wersja art. (3000 znaków)

350

F

Top Produkt

Nazwa, lead (200 znaków), logo/zdjęcie (150 x 100), link do opisu (3000 znaków)
lub do strony WWW

250

G

Ciekawe Wdrożenie

Tytuł, lead (200 znaków), zdjęcie (szer. 190), pełna wersja art. (3000 znaków)

200

H

Produkt tygodnia

Podlinkowana nazwa produktu, podlinkowana nazwa ﬁrmy (300 znaków),
logo/zdjęcie (160 x 160 px)

150

I

Wyróżniona ﬁrma

Podlinkowany logotyp, podlinkowana nazwa ﬁrmy, dane teleadresowe (adres, telefon)

100

H

I

Ważne informacje
■ Banery oraz artykuły mogą wyświetlać się rotacyjnie.
■ Opcja „Wideo” to ﬁlm zamieszczony na serwisie YouTube i podlinkowany do strony serwisu.
■ Materiały należy dostarczyć co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą emisji.
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Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).

E-mail marketing
Newsletter
cykliczny

RAPORTY | KATALOG | SEMINARIA | PRODUKT ROKU | REKLAMA | KONTAKT

Leaderboard: 750x100 px

Przykładowy newsletter
Newsletter
cykliczny
Nr: 1 / 2014

Prześlj znajomemu

AKTUALNOŚCI
BREEM dla Placu Unii ze szkłem SunGuard
Plac Unii to zlokalizowany w samym centrum Warszawy, przy Placu Unii Lubelskiej, kompleks trzech
obiektów połączonych na wysokości trzydziestu metrów nad ziemią szklanym dachem.
SwedeCenter certyfikuje kolejny projekt
Firma SwedeCenter poinformowała, że projekt Business Garden Wrocław otrzymał precertyfikację
LEED Gold.

100x100 px

TOP TEMAT: Pompy ciepła nowoczesny i wydajny system
ogrzewania
Pompy ciepła stanowią obecnie najbardziej efektywny i ekologiczny
system ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają pozyskanie ciepła ze
środowiska naturalnego, a następnie wykorzystanie...

Ekolodzy promują energooszczędne budownictwo
Promocja budownictwa energooszczędnego jest celem zainagurowanej w Katowicach kampanii pod
hasłem “Ubierz swój dom”.
Czy Twoja firma może być niezależna energetycznie?
Koszty energii i ciepła oraz obawa o niezawodność dostaw to dwa czynniki, które nierzadko spędzają
sen z powiek właścicielom firm i zarządcom obiektów użyteczności publicznej.

100x100 px

PREZENTACJE PRODUKTÓW

75x75 px

75x75 px

Emerson Network Power przedstawia zasilacz Liebert APS
Właściciele i administratorzy budynków stale poszukują rozwiązań mających na celu
zmniejszenie kosztów i zużycia energii. Oczekują jasnych, konkretnych informacji...
Odporna na wandali kamera IP od D-Link
D-Link powiększył swoje portfolio kamer IP odpornych na wandalizm i warunki
pogodowe, przeznaczonych dla użytkowników biznesowych.

2 razy w miesiącu

19 luty

2 kwiecień

14 maj

11 czerwiec

3 wrzesień

15 październik

10 grudzień

PROMOCJA W NEWSLETTERACH
Rodzaj
Baner Leaderboard
/ DoubleLeaderboard

Globalne inwestycje w urządzenia inteligentne wzrosną prawie o 400 proc.
Nadal będzie postępować konwergencja sektorów energetycznego oraz telekomunikacji i informatyki
(ICT) wykorzystujących urządzenia inteligentne.

Middle
570x180 px

Doceniając wartość mediów elektronicznych, mamy
przyjemność poinformować, że od 2014 r. obok stałych
już newsletterów cyklicznych, wprowadzamy do naszej
oferty całkowitą nowość – newslettery tematyczne.
Narzędzie to da możliwość wyboru kontekstu, w jakim
pojawi się informacja o ﬁrmie lub jej produktach, co zagwarantuje dotarcie do bardzo dokładnie sprecyzowanej
i zainteresowanej daną tematyką grupy potencjalnych
klientów.

Skyscraper
160x600 px

TOP PRODUKT: Zasilacze serii LCM z regulacją prądu
i interfejsem DALI
LCM-40 LCM60 LCM-40DA LCM60DA to nowe zasilacze dedykowanych do oświetlenia LED o mocy 40 W i 60 W, które posiadają
możliwość ustawienia prądu wyjściowego przy pomocy przełącznika.

BUD-ECO 2013
Zapraszamy Państwa do udziału w targach BUD-ECO 2013. Jest to impreza kierowana do przedstawicieli branży zajmującej się szeroko pojętym budownictwem ekologicznym.

NEWSLETTERY
CYKLICZNE I TEMATYCZNE

KALENDARIUM
Future4Build
2013-11-06 - 2013-11-07
Miejsce: Warszawa EXPO XXI
Targi BUD - ECO 2013
oraz Konferencja DDE
i OZE
2013-11-08 - 2013-11-09
Miejsce: Wrocław Wrocławskie Centrum
Kongresowe przy Hali
Stulecia
Seminarium „Inteligentne
wnętrza - Automatyka
budynkowa”
2013-11-13
Miejsce: Kraków - Andel’s
Hotel

Baner Skyscraper
Baner Middle

Opis

Cena

750 × 100 px / 750 x 200 px

350 / 500

160 × 600 px

300

570 × 180 px

250

Top Temat

Zdjęcie (100 x 100), tytuł, lead (300 znaków), link, pełna wersja art. (3000 znaków)

300

Top Produkt

Zdjęcie (100 x 100), nazwa, lead (200 znaków), link, pełna wersja art. (3000 znaków)

250

Prezentacja produktu

Zdjęcie (75 x 75), lead (200 znaków), link, pełna wersja art. (3000 znaków)

100

■ Oferta dotyczy umieszczenia reklamy graﬁcznej lub tekstowej w jednym wydaniu newslettera cyklicznego lub tematycznego.
■ Newslettery cykliczne wysyłane są co 2 tygodnie do całej bazy prenumeratorów.
■ Materiały należy dostarczyć co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą wysyłki.
■ Wymiary podano w pikselach. Akceptowane statyczne formaty: JPG, GIF, PNG (do 80 kB).

AKTUALNE WYDANIE
75x75 px

75x75 px

Innowacyjna platforma do zarządzania bezpieczeństwem małych i średnich
obiektów
C&C Technology, polska firma technologiczna z Leszna, wchodząca w skład C&C
Partners, stworzyła innowacyjną platformę o nazwie Fore! do zarządzania...
HomiQ
HomiQ jest polskim systemem, który umożliwia kompleksowe sterowanie
wyposażeniem elektrycznym budynku za pomocą jednego systemu zarządzania.
Sterowanie tym systemem cechuje się wygodą i banalnością użytkowania.

MAILING DEDYKOWANY
Usługa obejmuje jednorazowe wysłanie indywidualnej wiadomości
do bazy zarejestrowanych użytkowników naszego serwisu w terminie
ustalonym z handlowcem. Koszt wysyłki uzależniony jest od wielkości
bazy.
Dokładną specyﬁkację przygotowania mailingów prześle na Państwa życzenie handlowiec.
Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).
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Pakiety promocyjne
PAKIET EFEKTYWNY

do 41%
TANIEJ!

Reklamy w czasopiśmie
w roztworze, który chroni włók-

» Reklama 1/2 strony w jednym wydaniu magazynu
» Produkt w dziale Produkty w jednym wydaniu czasopisma
» Wizytówka ﬁrmy w jednym wydaniu czasopisma
» Artykuł Top Temat lub Top Produkt na portalu – 2 tygodnie
» Baner na portalu – 2 tygodnie
» Wyróżniona ﬁrma na portalu – 2 tygodnie
» Baner w 1 wydaniu cyklicznego newslettera

podrażnieniom (zdolność wiązania różnych środków szkodli-

w specjalnych formach beczko-

wych, np. formaldehydu). Wełna

wych wełnę owczą spulchnia się

owcza jest elastyczna, dźwięko-

i miesza ze sztucznymi włókna-

szczelna,

mi. Stosuje się dwa rodzaje włó-

oraz ma bardzo wysoką tem-

kien: włókna poliestrowe (na ba-

Źródło: Conmoto

Źródło: Conmoto

Źródło: Flammengo

larnie jeden na drugi. Aż trudno uwierzyć,

Safretti, bezpośrednio nawiązujący swoją

że kominek może przybierać aż tak awan-

formą do diamentu – drogocennego klej-

kich apartamentów, jak i małych mieszkań.

gardowe kształty…

Współczesne

kominki

przykuwają

izolacji z wełny owczej potrzebna jest niewielka ilość energii.

aby włókna układały się w jed-

Izolacja cieplna z wełny owczej

nym kierunku, a następnie ukła-

może być stosowana jako izola-

jedne na drugie do momentu
ści. Wszystkie warstwy-wstęgi

przeciętnością. I taki też właśnie jest ten
kominek – niezwykle elegancki i szykowny,

urzekający swoim bajkowym wyglądem

świecący swoim własnym blaskiem.

biokominek Ivy. Jest on wykonany ze stali

wzrok swoją często niestandardową for-

Przedstawione

powyżej

dyfuzyjnie

ze względu na dużą zawartość
azotu (ok. 16%). Do produkcji

kukurydzianej). Po wysuszeniu
wełna jest rozczesywana, tak

uzyskania oczekiwanej grubo-

notu kojarzącego się z luksusem i ponad-

Wśród bogatej oferty produktowej
ﬁrmy Flammengo znajduje się również

mą. Przykładem jest mobilny biokominek
Roll Fire ﬁrmy Conmoto, który można to-

otwarta

rzona jest gruba i wytrzymała

cja w dachu, ścianie czy podłodze. Posiada ona bardzo dobre

nierdzewnej, a jego kształt nawiązuje do

stanowią jedynie ułamek obecnej oferty

cieplne zostają pocięte w ma-

gazetowego (makulatury). Naj-

księżyca. Użycie dwóch arkuszy blachy

producentów, w asortymencie których

szynie według grubości i szero-

pierw papier jest mechanicznie

frezowanej potęguje doznania estetyczne.

można znaleźć niebanalne rozwiązania

kości. Resztki są recyklinowane.

rozdrabniany i rozdzierany aż

Siedząc przy tym kominku, można zapo-

adresowane do najbardziej wymagających

Wełna owcza jest materiałem

do uzyskania płatków celulozy.

bardzo higroskopijnym, może

Następnie tak uzyskany materiał

większego pełniącego funkcję osłonową

mnieć na chwilę o szarej codzienności

klientów. Z uwagi na to, że w przypadku

i napędową.

i poczuć się jak w bajce.

biokominków nie jest konieczne zasto-

absorbować wilgoć z otoczenia

jest suszony, czyszczony i pa-

sowanie specjalnych instalacji, stwarzają

(do 30%) i ponownie oddawać

kowany. Do produkcji tego ma-

duje się również biokominek Travelmate

Maison Fire jest sam w sobie ozdobą wy-

one projektantom ogromne pole do po-

ją bez znaczących strat izolacyj-

teriału zapotrzebowanie energii

posiadający formę prostokątnej walizki

różniającą się na tle innych elementów

pisu, umożliwiając wykazanie się swoją

ności cieplnej. Wielowarstwo-

jest niewielkie (wkład energii

wyposażenia mieszkania lub domu. Ten

kreatywnością. W przeciwieństwie do tra-

modernistyczny, ozdobiony zwierzęcymi

dycyjnych kominków opalanych drewnem

też na dworze.
Ciekawą propozycją jest też biokominek Slices ﬁrmy Flammengo składający się
ze stalowych plastrów ułożonych nieregu-

motywami biokominek przywołuje na myśl

biokominki mogą przybierać najbardziej

afrykańską sawannę.

wyszukane kształty. Jedynym ogranicze-

Kolejnym

interesującym

projektem

wyróżnia się biokominek Diamond ﬁrmy

Siemens wprowadza na rynek nową rodzinę
czujek, wyposażoną w innowacyjną technologię luster MAGIC. Nowa konstrukcja, rozwinięta na bazie znanej i cenionej technologii
czarnego lustra, zawiera szereg istotnych
ulepszeń, np. zapewnia jednakową czułość
w tzw. bliskich i dalekich strefach detekcji.
Technologia ta pozwala na skuteczny dozór
obszaru znajdującego się w tzw. „bliskiej streﬁe podejścia”. Czujki te posiadają ﬁltr światła
białego. Dodatkowo wyposażone mogą być
w funkcję antymaskingu. Jeśli chodzi o zakres detekcji, czujki te dostępne są w dwóch
wariantach: 12 m i 18 m. W zależności od
przyjętej koncepcji systemu spełniają wymogi
stawiane przez tzw. stopnie zabezpieczenia
2 i 3 (Grade 2 i Grade 3).
Czujki MAGIC występują tylko w dwóch rodzajach obudów - jedna dla urządzeń o zasięgu 12 m, druga zaś – o zasięgu 18 m. To
znacznie upraszcza samą instalację oraz
zmniejsza liczbę potrzebnych wariantów różnych akcesoriów.
Nowe modele są niezwykle energooszczędne. Pobierają one czterokrotnie mniej prądu
w porównaniu z podobnymi urządzeniami
występującymi na rynku.

W przypadku doboru urządzeń do efektywnej regulacji temperatury w pomieszczeniach dla budynków wielopomieszczeniowych oraz o otwartej przestrzeni, w których
powierzchnia dopiero ma być podzielona
a wstępnego wyboru technologii trzeba dokonać wcześniej, rozwiązaniem są regulatory
pomieszczeniowe z komunikacją KNX. Dzięki zastosowaniu regulatorów serii RDF, RDU
i RDG z komunikacją KNX oraz dedykowanej
centrali obiektowej RMB795B-4 możliwe jest
zintegrowane i wydajne zarządzanie komfortem w wielu pomieszczeniach. W przypadku
zmian w podziale przestrzeni, które często
pociągają za sobą zmiany w samej instalacji
grzewczej/chłodzącej, formalnością staje się
przekonﬁgurowanie układu sterowania na
bazie urządzeń już istniejących lub nowych
dołączonych do systemu.
Co ciekawe, web serwer OZW772, dedykowany do central RMB795B-4, umożliwia
dostęp do wybranej części instalacji konkretnej ﬁrmie zajmującej np. tylko część
pomieszczeń. Każde pomieszczenie/grupa
pomieszczeń może mieć zdeﬁniowany własny katalog czasowy charakterystyczny dla
konkretnego najemcy powierzchni biurowej
lub pokoju gościnnego w hotelu, którym zawiaduje recepcja. Poza tym każdy użytkownik może obsługiwać system w swoim rodzimym języku. Wybrane modele regulatorów
pomieszczeniowych mogą także służyć do
włączenia oświetlenia lub opuszczenia żaluzji
w pomieszczeniu.

Oprawa Sun Tech High Bay LED to nowoczesna polska konstrukcja charakteryzująca się
wysoką wydajnością świetlną, klasą szczelności IP65, zróżnicowanymi możliwościami
mocowania oraz długą żywotnością sięgającą
60 tys. godzin. Wykonana została z wysokiej
jakości materiałów i komponentów uznanych
producentów. Pozwala oświetlać hale przemysłowe o różnym proﬁlu produkcji, magazyny, sale sportowe i widowiskowe, obejścia
obiektów przemysłowych i mieszkalnych oraz
obiekty architektoniczne.
Została zaprojektowana tak, aby zastąpić
konwencjonalne źródła światła w zastosowaniach przemysłowych dla pomieszczeń o wysokości ponad 4 m. W oprawie wykorzystywane są diody Philips Luxeon oraz zasilacz
Mean Well. Lampa przystosowana jest do
pracy z różnymi odbłyśnikami, które dobierane są zależnie od indywidualnych potrzeb
klientów.
100 W lampa Sun Tech High Bay LED może
być z powodzeniem stosowana jako zamiennik 250 W lampy metalohalogenkowej (300
W mocy znamionowej). Żywotność diod LED
na poziomie 60 tys. godzin pozwala na wyeliminowanie potrzeby zmiany żarówek przez
ponad 10 lat, co daje wymierne oszczędności
w odniesieniu do kosztów eksploatacji.

www.siemens.pl

www.siemens.pl/cps

www.sunelectro.pl

papieru

składa się z dwóch okręgów – mniejszego,

z rączką. Dzięki temu można go przenosić

Lampa Sun Tech High Bay
LED od Sun Electro

ne.

Celuloza wytwarzana jest z wysokogatunkowego

będącego jednocześnie paleniskiem, oraz

i stawiać w dowolne miejsce w domu czy

Technologia Konnex (KNX)
w rozwiǃzaniach
pomieszczeniowych HVAC

właściwości cieplne i akustycz-

Celuloza

rolka izolacji cieplnej Ȝ=0,035–
0,04 W/(mK). Następnie izolacje

czyć po podłodze bez konieczności gasze-

Również biokominek Vulcano ﬁrmy

PRODUKTY

Siemens wprowadza
nowǃ jakoǋǅ w detekcji
wéamaǉ i napadów

są mechanicznie łączone i two-

biokominki

nia płomienia. Ten futurystyczny kominek

W asortymencie ﬁrmy Conmoto znaj-

NOWOǊCI NA POLSKIM RYNKU

peraturę zapłonu (500–600˚C)

zie oleju mineralnego), włókna
biopolimerowe (na bazie skrobi

da się cienkie warstwy włókien

integruje się w pomieszczeniach różnego
rodzaju i pasuje zarówno do domów, wiel-

Prezentacja produktu w magazynie

budynków w celu zapobiegania

na przed szkodnikami i poprawia odporność na ogień. Potem

wość wełny skutecznie zmniej-

pierwotnej łącznie z całym pro-

sza

cesem

słyszalność

uderzeniowych.

niem jest tylko i wyłącznie wyobraźnia projektanta.

dźwięków
Szczególną

wynosi

50

kWh/m²).

W celu ochrony przed ogniem

zaletą jest możliwość rozkładu

oraz szkodliwymi substancjami

zapachów i zanieczyszczeń po-

(owadami, grzybami) celuloza

wietrza, dlatego materiał ten do-

impregnowana jest za pomocą

brze nadaje się do modernizacji

soli boru. Włókna celulozowe

starych budynków, do pomiesz-

powstają przez obróbkę ma-

czeń

kulatury w młynach. Celuloza

obciążonych

gorszym

powietrzem oraz do nowych

dzięki

gąbczastej

1/2
strony

strukturze

1/3 strony
Przykład zastosowania izolacji wdmuchiwanej z celulozy
Źródło: Isocell Gmbh

CENA: 3300 PLN

WWW.INTELIGENTNYBUDYNEK.EU

WWW.INTELIGENTNYBUDYNEK.EU

25

51
WWW.INTELIGENTNYBUDYNEK.EU

61

do 35%
TANIEJ!

PAKIET OPTYMALNY
» Reklama 1/3 strony w jednym wydaniu magazynu
» Wizytówka ﬁrmy w jednym wydaniu czasopisma
» Artykuł Top Produkt lub Produkt Tygodnia na portalu – 1 tydzień
» Baner na portalu – 1 tydzień
» Wyróżniona ﬁrma na portalu – 1 tydzień
» Artykuł Top Temat lub Top Produkt w 1 wydaniu cyklicznego newslettera

Artykuły i banery na portalu

Banery w newsletterze cyklicznym
LEADERBOARD

LEADERBOARD

TOP TEMAT

CENA: 2300 PLN

SKYSCRAPER

do 32%
TANIEJ!

SKYSCRAPER

PAKIET INTERNETOWY
» Artykuł Top Temat lub Top Produkt na portalu – 1 tydzień
» Baner na portalu – 1 tydzień
» Wyróżniona ﬁrma na portalu – 1 tydzień
» Baner w 1 wydaniu cyklicznego newslettera

CENA: 850 PLN
■ Rodzaje artykułów i banerów oraz terminy publikacji poszczególnych form promocji uzgadniane
będą indywidualnie z handlowcem.
■ Banery oraz artykuły na portalu mogą wyświetlać się rotacyjnie.
■ Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).
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MIDDLE
BO0MBOX

TOP PRODUKT

Nasi klienci
DOŁĄCZ DO GRONA TYCH, KTÓRZY Z NAMI WSPÓŁPRACUJĄ!

POLSKA
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