Utrip doma

IRT3000 v letu 2018: 10 je več in bolje od 6

››
Darko Švetak

Revija IRT3000 z novim
koledarskim in poslovnim letom
obrača novo poglavje, v katerem
bomo poskrbeli za dodatno
kakovostno nadgradnjo strokovnih
vsebin in prispevkov. Odslej vas bo
razveseljevala (skoraj) vsak mesec!

Odločitvi o spremembi frekvence izdajanja revije IRT3000 smo
v uredništvu namenili res veliko pozornosti, saj smo želeli doseči
pozitivne učinke za vse deležnike, tako tiste, ki jo ustvarjamo, kot
tiste, ki jo berete. Igra števil nam je bila tokrat naklonjena, čeprav
so bile prav številke tiste, ki so nam jo sprva zagodle. V zadnjih
letih je namreč revija ob vsakem izidu presegla obseg 200 strani in
je tako postajala vse težje obvladljiva – tako za nas, ustvarjalce, kot
vas, bralce in oglaševalce – pa tudi poštarje. V uredništvu smo zato
temeljito premislili, kako zadrego rešiti. Verjamemo, da smo našli
odlično rešitev, ki jo boste pozdravili.

IRT3000 postaja mesečnik

bomo vsebine razdelili po posameznih sklopih in te objavljali vsak
drugi mesec. V neparnih mesecih bomo tako pisali o vsebinah, ki
sodijo v tematske sklope ORODJARSTVO IN STROJEGRADNJA,
NEKOVINE in NAPREDNE TEHNOLOGIJE, v parnih mesecih
pa boste bralci deležni bogatih vsebin iz sklopov PROIZVODNJA
IN LOGISTIKA, SPAJANJE IN TEHNOLOGIJE MATERIALOV
ter VZDRŽEVANJE IN TEHNIČNA DIAGNOSTIKA. Rubrika
UTRIP DOMA, ki piše o aktualnih dogodkih v domači industriji,
pa bo stalna, torej prisotna v vsaki številki revije IRT3000.

Papirno in/ali digitalno – odločitev je vaša

Vsebin bo več, te bodo tudi bogatejše

Z novim letom uvajamo tudi možnost naročanja na digitalno
različico revije, ki jo lahko berete v namenski mobilni aplikaciji za
naprave z operacijskim sistemom Android ali iOS ali pa preko kateregakoli spletnega brskalnika – letni dostop do digitalne različice
IRT3000 znaša 30 evrov, v primeru sočasne naročnine na tiskan
izvod revije pa le še 15 evrov – obračuna se vam torej 50-odstotni
popust. Letna naročnina za vseh deset tiskanih revij IRT3000 bo
znašala 50 evrov – račun za podaljšanje naročnine – za 10 številk –
pa boste naročniki prejeli po izteku trenutne naročnine.

Največja sprememba, ki ji boste v reviji IRT3000 priča v prihodnjem letu, bo vsebinske narave. Z avtorji prispevkov smo se dogovorili za sodelovanje, ki jim bo kljub mesečni izdaji revije omogočalo nemoteno kakovostno delo. Zanje večjih sprememb ne bo, saj

Verjamemo, da bodo revije IRT3000 z letnico 2018 še bolj prepričljive in zato dobro sprejete med bralci. Prepričani smo, da se boste
(skoraj) vsak mesec razveselili dostave v nabiralnik in bogatih
vsebin ter revijo brali še pogosteje.

Odločili smo se, da s koledarskim letom 2018 pospešimo frekvenco izdajanja revije IRT3000, ta se bo iz dvomesečnika prelevila
v mesečnik. V prihodnjem letu bomo tako namesto šestih izdali
deset številk. Revija bo torej izšla in vas v nabiralniku pričakala
vsak mesec, le poletna (julij/avgust) in zimska številka (november/
december) bosta dvojni.
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