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Automa 8-9/2020
Dvojčíslo Automa 8-9/2020 vyjde 
v plánovaném termínu a nákladu  
i přesto, že se letos neuskuteční 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. 
Záměrem je, aby se toto vydání stalo 
virtuálním tržištěm, které můžete využít 
k prezentaci automatizační a měřicí 
techniky i průmyslové informatiky.

Téma: „Nově normální“ 
ekonomika a význam 
digitalizace a automatizace
pro zotavení hospodářství EU.
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Rozhodnete-li se pro prezentaci v tomto 
vydání, poskytneme vám tři služby navíc:

 dodáme takový počet výtisků, o kolik 
si řeknete, abyste mohli časopis zaslat 
svým partnerům a zákazníkům a využít jej 
pro svou propagaci na firemních dnech, 
seminářích, dnech otevřených dveří  
a podobných akcích, jimiž se 
pravděpodobně budete snažit chybějící 
veletrh alespoň zčásti nahradit,

  nabízíme vám pomoc se zpracováním 
článku, s překladem, tvorbou reportáže, 
rozhovoru s vaším zákazníkem apod.,

 pro podzimní dvojčíslo chystáme „Mozaiku 
novinek“. Jde o krátké informace o nových 
výrobcích a službách či realizovaných 
projektech, ale také o pozvánky na semináře, 
konference firemní dny a podobné akce. 
Mozaika novinek bude uveřejněna dvojím 
způsobem: online na webu časopisu Automa 
a v tištěném vydání Automa 8-9.

O více informací a nabídku prezentace  
si napište na vaculikova@automa.cz.


