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  Atrium je spoľahlivou platformou na získavanie najnovších informácií o dianí 
v špičkovom dizajne a architektúre. Ako mienkotvorné médium formuje vní-
manie, chápanie a výklad stratégií súčasnej svetovej aj domácej architektonickej 
a dizajnérskej tvorby.

  Časopis je slovenskou licenčnou verziou rovnomenného švajčiarskeho titu-
lu s takmer tridsaťročnou tradíciou, ktorý patrí k medzinárodne uznáva-
ným médiám o súčasnej architektúre a bývaní. Atrium je etablovaný časopis 
s prominentnou pozíciou na mediálnom trhu odborných a populárno-
-náučných titulov o architektúre a bývaní. Na Slovensku vychádza už vyše 
10 rokov.

 
  Atrium publikuje výnimočné architektonické realizácie zo zahraničia, mapuje 

excelentné výkony domácej scény, zachytáva najnovšie tendencie zo sveta 
rezidenčnej architektúry, sleduje vývoj nábytkového a priemyselného dizajnu. 
Celý obsah licenčného vydania sa formuje výhradne v slovenskej redakcii.

  Slovenské vydanie Atrium sa orientuje na elitnú čitateľskú obec: svojím ob-
sahom oslovuje náročných, vzdelaných, ekonomicky úspešných a sofistiko-
vaných čitateľov, zároveň sa zameriava aj na odbornú verejnosť v segmente 
architektonickej tvorby, stavebníctva a dizajnu.

Náklad: 6 000 kusov

Periodicita: dvojmesačník; vychádza šesťkrát ročne

Rozsah: 128 strán o bývaní, architektúre a dizajne

Predajná cena: 5 €
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ZÁSADOVÉ

Číslo Vydanie Termíny Téma čísla Extra Reportáž z veľtrhu Výstava Ocenenie

01/2017 február
marec

TV  27. 01. 2017 
UI   16. 01. 2017

Osvetlenie a svietidlá
Dizajn lámp a svetelných systémov

Inteligentná domácnosť Kolín: 
IMM Kolín

Miami: 
Design/Miami

AIA Prize
INSIDE Awards

02/2017 apríl
máj

TV  17. 03. 2017 
UI   03. 03. 2017

Exteriérové zariadenie
Všetko pre terasy a záhrady

Interiérové povrchy Frankfurt nad Mohanom: 
Ambiente

Benátky: 
La biennale

Pritzker Prize

03/2017 jún
júl

TV  19. 05. 2017 
UI   05. 05. 2017

Sedací a čalúnený nábytok
Trendy v nábytkovom dizajne

Náramkové hodinky Frankfurt nad Mohanom: 
ISH

Mikulov: 
Křehký

Europa Nostra

04/2017 august
september

TV  21. 07. 2017 
UI   07. 07. 2017

Kuchyne a kuchyské spotrebiče
Nábytok a zariadenie

Kozuby a vykurovanie Miláno: 
Eurocucina

Bazilej: 
Design/Miami

Stirling Prize

05/2017 október
november

TV  22. 09. 2017 
UI   08. 09. 2017

Kúpeľne, sanita, obklady 
Interiérové a dizajnérske riešenia

Audio a domáca technika Paríž: 
Maison & Objet

Londýn: 
Design Week

06/2017 december
január

TV  17. 11. 2017 
UI   03. 11. 2017

Office
Nábytok a zariadenie pre kancelárie

Doplnky do kancelárie Kolín: 
Orgatec

Praha: 
Designblok

CE�ZA�AR

Technická špecifikácia
Formát: 230 x 297 mm (po oreze) + 3 mm spadávka
Počet strán: 128 (základ)
Tlačové parametre
Obálka: 170 gramov/m2, natieraný lesklý povrch, celoplošný UV lak
Vnútro: 90 gramov/m2, ušľachtilý natieraný lesklý povrch
Väzba: V2, lepená
Farebnosť: plná farba (4 + 4), CMYK separácie

Parametre podkladov pre inzerciu
v elektronickej podobe; upravené na presný rozmer časopisu
v dátovom formáte pdf composit, vo farbách CMYK, s orezovými znakmi
Rozlíšenie obrázkov pre tlač: 300 dpi

Čitateľská obec – socio-demografické údaje
Vek cieľovej skupiny: 30+ rokov
Sociálna stratifikácia: vyššia a vyššia stredná trieda
Vzdelanosť: vysokoškolské a vyššie odborné vzdelanie
Ekonomické zaradenie: vyšší manažment, exekutíva, podnikatelia v oblasti architekúry a stavebníctva

Vydavateľ 
Albatros Group, spol. s r. o., Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 5296 2550, Fax: +421 2 5296 2553
E-mail: redakcia@atriummagazin.sk, www.atriummagazin.sk

Formáty inzercie

Dvojstránka 2/1: 460 mm x 297 mm + 3 mm spadávka

Celostránkový formát 1/1: 230 mm x 297 mm + 3 mm spadávka

Polovičný formát na výšku V1/2: 113 mm x 297 mm + 3 mm spadávka

Polovičný formát na šírku H1/2: 230 mm x 147 mm + 3 mm spadávka

Tretinový formát na výšku V1/3: 79 mm x 297 mm + 3 mm spadávka

TV: termín vydania; UI: uzávierka inzercie (termín pre dodanie inzertných podkladov)

Cenník inzercie/Inzerát/PR článok Cena

Štvrtá strana obálky/kontratitulka: 4 980 €

Druhá a tretia strana obálky/vnútorná obálka:  4 320 €

Formát 2/1:  6 310 €

Formát 1/1: 3 660 €

Formát 1/2: 1 830 €

Formát 1/3: 1 230 €


