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Výrobné stroje a zariadenia: 
obrábacie stroje, tvárniace a frézovacie stroje, lisy, formy, náradie, nástroje, 
zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spájanie materiálov, ložiská, hyd-
raulika, pneumatika, CNC obrábanie.

Technológie a materiály:
kovoobrábanie, automatizácia, robotizácia, zváranie a delenie materiálov, zlie-
varenstvo, povrchové úpravy, elektronika, informačné technológie a digitali-
zácia (CA...technológie, softvér, virtuálna realita, modelovanie...), počítačová 
podpora strojárskej výroby v konštrukcii, technológii a výrobe – CAD, CAM, 
PLM systémy, konštrukčné materiály (oceľ, hliník, guma, plasty...), technické 
materiály – kovy, plasty, ľahké a farebné kovy, spracovanie plechu, inžiniering, 
nanotechnológie a iné progresívne technológie, povrchové úpravy. Logistika, 
manipulačná technika, metrológia, skúšobníctvo, tribológia, veda, výskum, 
vzdelávanie, Industry 4.0.

Automobilky a ich výroba: 
automobilky, dodávateľské a subdodávateľské fi rmy, dizajn, motory, prevodo-
vé ústrojenstvo a jeho časti, karosérie, pohonné systémy, lakovne, montážne 
a kompletizačné linky, servis, údržba. Vývoj jednotlivých komponentov a agre-
gátov automobilov, technológia montáže.

HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY

Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. vydáva ai magazine zameraný na automobilový priemysel, strojárstvo a ekonomiku už dvanásty rok. 
ai magazine vychádza ako dvojmesačník v mesiacoch: marec, máj, júl, september, november, december. Príspevky sú uverejňované 
v slovenčine a češtine, resp. angličtine. Súčasťou každého vydania je resumé článkov v angličtine, register fi riem, zoznam publikujúcich 
a inzerujúcich fi riem s odkazom na číslo strany a  webovú adresu konkrétnej fi rmy. 

Elektronická forma ai magazine – k dispozícii pre každého a bezplatne
Ako prvý časopis na Slovensku vo svojej kategórii je od prvého čísla ai magazine k dispozícii aj v elektronickej podobe, všetky dote-
rajšie vydania sú sprístupnené v archíve. V elektronickej verzii ai magazine na www.fl oowie.com, kde sa prekliknete cez konkrétne 
vydanie ai magazine umiestnené na titulnej strane www.aimagazine.sk, sú aktívne linky všetkých fi riem, ktoré inzerujú v danom vy-
daní, a tak je možné získať viac informácií o konkrétnej ponuke fi rmy priamo na jej webstránke. Tiež sú tu k dispozícii aktuálne údaje 
o čítanosti. To všetko na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk a www.fl oowie.com.

www.aimagazine.sk    www.leaderpress.sk

DISTRIBÚCIA A ČÍTANOSŤ ai magazine
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Rubriky ai magazine 
• Dodávatelia • Materiály, technológie, produkty • Obrábacie stroje, náradie, nástro-
je, uchopovacie systémy • Robotika, automatizácia, zváranie • Plasty • Metrológia 
• Produktivita • Digitálny podnik • Priemysel a dizajn • Veda, výskum, vzdelávanie 
• Konštrukcia, inovácie, vývoj • Top téma dňa • Hospodárske spektrum • Novinky 
svetových výrobcov • Legislatíva z Bruselu• Environmentalistika • Energetická efek-
tívnosť• Logistika • Svet lídrov – profi ly fi riem a osobností •Success story made in 
• Ekonomika a fi nancie •Listujeme v histórii

PODĽA VNÚTROFIREMNEJ ŠTRUKTÚRY ODBERATEĽOV

PODĽA OBLASTI PODNIKANIA ODBERATEĽOV



ADRESÁTI ČASOPISU
Vrcholový a stredný manažment fi riem v autopriemysle, strojárstve 
a v dotknutých  odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávate-
lia, konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredo-
školskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné 
a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poraden-
ské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôso-
biace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľská, 
odborná i laická verejnosť.

Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a ad-
resné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom 
– poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí 
predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch, 
konferenciách, fi remných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej 
elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého záu-
jemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk alebo v systéme 
www.fl oowie.com/sk.

DISTRIBÚCIA

www.leaderpress.sk  www.aimagazine.sk

TECHNICKÉ PARAMETRE
Formát:  210 x 297 mm 

Rozsah: 92 - 124 plnofarebných strán 
Priemerný 
plánovaný náklad:  7 000 ks

Cena: 4 €/120 Kč

KONTAKTNÉ ÚDAJE
LEADER press, s.r.o.  
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

Tel.:  +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

Edičný plán na rok 2019 má rámcový charakter a každé vydanie je aktualizované a tematicky dopĺňané s prihliadnutím na aktuálne 
dianie – veľtrhy, konferencie, iné odborné podujatia.

ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY VEĽTRHY, VÝSTAVY

ai magazine 1 18. 02. 01. 03. obrábanie, Industry 4.0 
automatizácia, digitálny 
podnik, robotika, 
zváranie, elektronika, 
elektrotechnika

05. – 07. 03. Tire Technology Expo (Hannover)
07. – 17. 03. Autosalón (Ženeva); 19. – 22. 03. AMPER  (Brno)
01. – 05. 04. Hannover Messe (Hannover) 
11. 04. Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov 
 – 2. ročník konferencie (Belá, okr. Žilina) 

ai magazine 2 18. 04. 03. 05. veľtrhové vydanie 
k MSV Nitra, obrábanie, 
Industry 4.0, 
automatizácia, robotika

21. – 24. 05. Medzinárodný strojárenský veľtrh, ELO SYS (Nitra)
21. – 24. 05. Moulding Expo (Stuttgart)
27. – 31. 05. Metallobrabotka (Moskva)  
04. – 05. 06. Automotive Engineering Expo (Norimberg) 
04. – 07. 06. ITM Polska (Poznaň)

ai magazine 3 18. 06. 01. 07. automatizácia, robotika, 
zváranie, obrábanie, 
Industry 4.0, digitálny 
podnik, logistika

26. – 29. 08. MIMS Automechanika (Moskva) 
03. – 06. 09. Logistyka, MSPO (Kielce)

Špeciálne vydanie I. – Produktivita a inovácie (produktové a technologické novinky v prvom 
polroku 2019, profi ly fi riem a osobností, analýzy, perspektívy, výhľady jednotlivých strojárskych 
odborov, vaše názory, ankety). Plasty a plastikársky priemysel. 

ai magazine 4 19. 08. 02. 09. veľtrhové vydanie 
k MSV Brno, IMT, 
AUTOMATIZACE, 
plasty, Industry 4.0, 
automatizácia, obrábanie

16. – 21. 09. EMO (Hannover); 07. – 10. 10. MOTEK (Stuttgart) 
07. – 11. 10. Mezinárodní strojírenský veletrh, Transport a Logistika, 
 Envitech (Brno);
15. – 17. 10. EUROTOOL, BLACH-TECH-EXPO (Krakow)
16. – 23. 10. „K“ (Düsseldorf); 05. – 08. 11. Blechexpo (Stuttgart)

ai magazine 5 18. 10. 04. 11. obrábanie, Industry 
4.0, automatizácia, 
tribotechnika, logistika

12. – 15. 11. PRODUCTRONICA (Mníchov) 
26. – 28. 11. SPS IPC Drives  (Norimberg) 

ai magazine 6 18. 11. 02. 12. logistika, zváranie, 
obrábanie, Industry 4.0, 

 Špeciálne vydanie II. – Produktivita a inovácie (produktové a technologické novinky v roku 
2019, profi ly fi riem a osobností, analýzy, perspektívy, výhľady jednotlivých strojárskych odborov). 
Vývoj, výskum (vývojové a technologické centrá v SR a ČR).

Každé vydanie je orientované na Industry 4.0, inovácie, produktivitu, priemyselnú automatizáciu, digitalizáciu, CAD, CAM, PLM systé-
my, obrábanie, iné strojárske technológie ako nosné odborné témy vychádzajúce z obsahovej koncepcie ai magazine. 

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť


