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MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e ,  n á s t ro j e

Elektronická  verzia  –  viac  informácií,  vyššia  čítanosť

Ča s o p i s  o  a u to m o b i l ovo m  p r i e mys l e ,  s t ro j á r s t ve  a  e k o n o m i k e

a u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®

Vý robné  stroje a zariadenia: 
obrá bacie stroje, tvá rniace a fré zovacie stroje, laserové  stroje, CNC obrá banie, roboty, 
lisy, formy, ná radie, ná stroje, zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spá janie ma-
teriá lov, lož iská , hydraulika, pneumatika.

Technoló gie a materiá ly: 
kovoobrá banie, automatizá cia, robotizá cia, zvá ranie a delenie materiá lov, zlievarens-
tvo, povrchové  ú pravy, elektronika, informač né  technoló gie a digitalizá cia (CA...tech-
noló gie, softvé r, virtuá lna realita, modelovanie...), poč í tač ová  podpora strojá rskej vý ro-
by v konš trukcii, technoló gii a vý robe – CAD, CAM, PLM systé my, adití vna vý roba, 3D 
tlač , konš trukč né  materiá ly (oceľ , hliní k, guma, plasty...), technické  materiá ly – kovy, 
plasty, ľ ahké  a farebné  kovy, kompozitný materiál, spracovanie plechu, inž iniering, 
nanotechnoló gie a iné  progresí vne technoló gie, povrchové  ú pravy. Logistika, mani-
pulač ná  technika, metroló gia, skú š obní ctvo, triboló gia, veda, vý skum, vzdelá vanie, 
Industry 4.0. 

Automobilky a ich vý roba: 
automobilky, dodá vateľ ské  a subdodá vateľ ské  fi rmy, dizajn, motory, prevodové  ú stro-
jenstvo a jeho č asti, karosé rie, pohonné  systé my, lakovne, montá ž ne a kompletizač né  
linky, servis, ú drž ba, vý voj jednotlivý ch komponentov a agregá tov automobilov, tech-
noló gia montá ž e. 

HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY

Vydavateľ stvo LEADER press, s.r.o. vydá va č asopis ai magazine zameraný  na automobilový  priemysel, strojá rstvo a eko-
nomiku už  pätnásty rok. ai magazine vychá dza pravidelne ako dvojmesač ní k v mesiacoch: marec, má j, jú l, september, 
november, december. Prí spevky sú  uverejň ované  v slovenč ine a č eš tine. Sú č asť ou kaž dé ho vydania je register dodáva-
teľských fi riem a kvôli lepšej prehľadnosti a orientácii v časopise aj zoznam publikujú cich a inzerujú cich fi riem, uvedený 
na konci každého vydania.  

Elektronická  forma ai magazine – k dispozí cii pre kaž dé ho a bezplatne
Ako prvý  č asopis na Slovensku vo svojej kategó rii je ai magazine k dispozí cii aj v elektronickej podobe už od začiat-
ku vydávania. Aktuálne číslo si možno bezplatne prelistovať či stiahnuť vo formáte pdf  z odkazu na titulnej stránke 
www.aimagazine.sk. V sekcii archív na domovskej strá nke č asopisu www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. sú sprí-
stupnené aj vš etky doterajš ie vydania časopisu.
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DVOJMESAČNÍK

EDIČNÝ PLÁN 2022

Rubriky ai magazine 

• Top téma dňa 
• Svet lídrov – profi ly fi riem a osobností 
• Success story made in... 
• Dodávatelia 
• Materiály, technológie, produkty 
• Robotika, automatizácia
• Zváranie 
• Plasty 
• Veda, výskum, vzdelávanie 
• Konštrukcia, inovácie, vývoj
• Logistika 
• Digitálny podnik 
• Priemysel a dizajn 
• Metrológia
• Hospodárske spektrum 
• Novinky svetových výrobcov 
• Legislatíva z Bruselu 
• Environmentalistika 
• Ekonomika a fi nancie 
• Listujeme v histórii

www.aimagazine.sk    www.leaderpress.sk
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Vychádza od roku 2008DVOJMESAČNÍK

ADRESÁTI ČASOPISU
Vrcholový a stredný manažment fi riem v autopriemysle, strojárstve 
a v dotknutých  odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávatelia, 
konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredoškol-
skí 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 podnikateľ-
ská, 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 zá-
ujemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

DISTRIBÚCIA

TECHNICKÉ PARAMETRE
Formát:  210 x 297 mm 

Rozsah: minimálne 72 plnofarebný ch strá n 
 plus obálkové strany

Priemerný 
plánovaný náklad:  5 000 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

Edič ný  plá n na rok 2022 má  rá mcový  charakter a kaž dé  vydanie je priebežne aktualizované  a obsahovo dopĺ ň ané  o informácie týkajúce sa 
aktuá lneho diania v slovenskom a českom hospodárstve i s ohľadom na celoeurópsky a globálny ekonomický kontext. Tematické zameranie 
jednotlivých vydaní tiež refl ektuje aj konanie veľ trhov, konferencií a iných odborných podujatí. 

ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY

ai magazine 1 15. 02. 02. 03. obrá banie, adití vna vý roba, automatizá cia, digitá lny podnik, robotika, zvá ranie, senzory, 
elektronika, elektrotechnika, metrológia 

ai magazine 2 21. 04. 05. 05. veľ trhové  vydanie k MSV Nitra (24. 5. – 27. 5. 2022), obrá banie, automatizá cia, robotika, 
plasty a guma, ergonómia, vybavenie výrobných hál, energetika, meranie a regulácia, meracia 
technika, technológie ochrany životného prostredia 

ai magazine 3 17. 06. 01. 07. automatizá cia, robotika, obrá banie, digitá lny podnik, logistika, povrchové úpravy, internet vecí 
a dátová infraštruktúra, priemyselné značenie 

ai magazine 4 25. 08. 08. 09. veľ trhové  vydanie k MSV Brno (3. – 7. 10. 2022),  automatizá cia, obrá banie, digitalizá cia 
vý roby, plasty, guma, kompozity, zváranie, environmentalistika, rozvody a fi ltrácia vzduchu  

ai magazine 5 20. 10. 03. 11. obrá banie, adití vna vý roba, automatizá cia, tribotechnika, logistika,  prediktívna údržba, kontrola 
kvality, hutné materiály a zlievarenstvo

ai magazine 6 21. 11. 05. 12. logistika, zvá ranie, obrá banie, robotika, adití vna vý roba, produktivita výroby, umelá inteligencia 
vo výrobe, meracia technika 

Súčasťou kaž dé ho vydania ai magazine sú príspevky a prezentácie súvisiace s nosnými strojárskymi technológiami, ktoré sú  kľú-
čové v segmente automotive, a tiež príspevky a prezentácie zamerané na aktuálne trendy transformácie výroby, ako sú: Industry 
4.0, inová cie, priemyselná automatizá cia, digitalizá cia, produktivita a zvyšovanie efektívnosti výroby.  

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť

Výroba a spracovanie 
plastov

Procesné zázemie 
výroby, iné Automobilky

Logistika

Softvérové riešenia, CAD, 
CAM, PLM systémy, 
elektronika, elektrotechnika

Priemyselná 
automatizácia, robotika

Strojárstvo
30 %

25 %
15 %

9 %

11%

7 %
3 %

PODĽA OBLASTI PODNIKANIA ODBERATEĽOV

DISTRIBÚCIA A ČÍTANOSŤ ai magazine

Vrcholový a stredný
manažment 
fi riem

45 %

35 %

9%

11 %

Obchod, logistika
a marketing

Výroba

Konštruktéri,
technológia, vývoj

PODĽA VNÚTROFIREMNEJ ŠTRUKTÚRY ODBERATEĽOV


