
Spolok architektov Slovenska 
Panská 15,  811 01  Bratislava 
 
CIELENÁ INZERCIA 
 
PROJEKT, slovenská architektonická revue 
PROJEKT, slovenská architektonická revue, časopis Spolku architektov Slovenska je špecialozovaným 
periodikom, ktoré oboznamuje s dielami slovenských a zahraniných architektov. Sleduje tendencie v 
architektonickej tvorbe doma a v zahraničí. Na jeho stránkach sa diskutuje nielen o architektúre, ale aj 
o urbanizme, územnom plánovaní, životnom prostredí, výstavníctve, dizajne, krajinnej architektúre, ochrane 
pamiatok a bývaní. Časopis má tradíciu, je známy v odborných kruhoch doma i v zahraničí, v roku 2017 
vychádza už jeho 59. ročník. 
Vychádza 6 krát do roka, v rozsahu 64 - 80 farebných strán, v náklade 1050 výtlačkov. 
Odberateľská štruktúra 
Odberateľmi časopisu sú architekti, architektonické kancelárie, projektové, stavebné a developerské firmy, 
úrady životného prostredia, obesné a mestské úrady, banky, knižnice a ďalšie inštitúcie na celom území SR. 
Časť nákladu je distribuovaná do zahraničia. 
Časopis sa distribuuje na základe predplatného a priamym predajom u vybraných partnerov v Bratislave.  
 
INZERCIA (ceny sú bez DPH) 
Klasická inzercia:                 farebná plocha 
1  strana (š,v: 210, 297 mm)                                                                              1660,00 Eur 
1/2  strany (š,v: 210, 148 mm)                                                                                830,00 Eur 
1/4  strany  (š,v: 210, 99 mm)                                                                                430,00 Eur 
2. strana obálky (š,v: 210, 297 mm)                                                                 3320,00 Eur 
4. strana obálky - vonkajšia (š,v: 210, 297 mm)                                               3320,00 Eur 
 
Reklamný článok: 
Cena dohodou, podľa plochy. 
 
Vkladanie materiálov: 
Našim odberateľom môžeme Vaše firemné materiály doručiť vložením do jednotlivých výtlačkov časopisu. 
2 listy do formátu A4                                               730,00 Eur 
 
Zľavy pri inzercii: 
2 x opakované uverejnenie rovnakého motívu        3 % 
3 x opakované uverejnenie rovnakého motívu        4 % 
4-5 x opakované uverejnenie rovnakého motívu     5 % 
celoročná objednávka - 6 x uverejnenie motívu     10 % 
 
Zverejnenie na www.sasarch.sk 
inzercia vo formáte jpg počas 1 mesiaca                                        100,00 Eur  (cena bez DPH) 
 
Priama zásielka inzercie - poštou 
za 1 zásielku na 1 adresu vrátane manipulačného poplatku              0,20 Eur + poštovné  (cena bez DPH) 
 
Priama zásielka inzercie – e-mailom členom SAS 
zaslanie inzerátu na osobné e-mailové adresy členom SAS          100,00 Eur  (cena bez DPH) 
 
 
Prenájom reprezentačných priestorov Balassovho paláca: 
Ponúkame na prenájom reprezentačné neskorobarokové priestory Balassovho paláca (Sieň Dušana 
Jurkoviča s predsálím) na Panskej ul. 15 v Bratislave, v sídle Spolku architektov Slovenska, ktoré sú vhodné 
na rôzne firemné podujatia s kapacitou 50 - 60 osôb (odovzdávanie ocenení, konferencie, prezentácie a pod.). 
prenájom sály a príslušný servis (4 hodiny): 150,00 Eur  (cena bez DPH), za každú ďalšiu načatú hodinu 
účtujeme 20,- Eur (cena bez DPH). 
 
 
Kontakt: 
Spolok architektov Slovenska 
Ľudmila Jáchimová 
+421 (0)2 5443 10 78 
k_sas@sasarch.sk 

http://www.sasarch.sk
mailto:k_sas@sasarch.sk

