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CTI ČR je vydavatelem (ISSN 1214-7583., MK ČR E 16344) odborného Časopisu pro tepelnou
techniku a instalace INFO, časopis byl v počátku pouze doprovodnou činností k nejvýznamnějším
konferencím, které jsme pořádali. První časopis vyšel před 27 lety. Jeho současná nabídka obsahuje
desítky článků, jejichž obsahem jsou různá témata z oblasti legislativy, vzdělávání, školství, z
oborů: plyn, vzduchotechnika, vytápění, zdravotechnika, energetika, obnovitelné zdroje a další
návazné profesní činností. Dostáváte i informace o kvalitě výrobků, informace týkající se výzkumu
a vývoje z oblasti technických zařízení budov. Časopis tematicky pokrývá celé spektrum
topenářských a instalatérských služeb a vytváří prostředí pro efektivní výměnu odborných
informací.
Jsme připraveni vydávat rovněž publikace na klíč, tzn. převzít hotový rukopis od autora, provést
korektury, zajistit sazbu a tisk a dodat zákazníkovi hotové publikace v elektronické a tištěné verzi.
Nabízíme Vám cílenou a účinnou prezentaci. K výhodám našeho způsobu prezentace patří
zejména:
přesné zaměření na požadovanou cílovou skupinu,
vazba mezi tištěným vydáním a elektronickou verzí,
mnohonásobné zvýšení Vaší prezentace jako celku.
Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO vychází 6x ročně. Členům cechu je poskytován
zdarma.
Roční předplatné pro nečleny CTI ČR je 200,-Kč, studentům VUT, ČVUT, VŠB a učňům SOŠ a SOU,
je časopis poskytován zdarma. Předplatné lze ukončit pouze ke konci kalendářního roku.
Redakční rada: Předseda: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.,
členové: Hana Londinová, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Jiří Buchta CSc., Pavel Mareček,
Ing. Josef Slováček, Doc. Ing. Aleš Rubina, JUDr. Libor Nedorost,Ph.D., Mgr. Jan Trojan
Sazba a grafická úprava Tiskárna Didot, spol. s r.o. Trnkova 119, 628 00 Brno.
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Cena
15 000 Kč
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4000 znaků, obr., kontakt
8000 znaků, obr., kontakt

2 200 Kč

Rozesílka elektronicky na celou základnu CTI ČR a další partnery dle oboru CTI ČR zdarma

Výše uvedené ceny jsou bez DPH
Pro členy CTI ČR při opakované inzerci 3x/rok v Časopise pro tepelnou techniku a instalace INFO
sleva celkem 30%.
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