Váš investiční průvodce
základní specifikace titulu
ročník:
III.
periodicita:
čtvrtletník (4 čísla)
průměrný náklad:
13 500 výtisků
distribuce:
předplatitelé, adresná distribuce na majitele firem, odborné konference a semináře
cena výtisku:	149 Kč, při ročním předplatném v hodnotě 569 Kč je cena výtisku 142 Kč
(cena za 4 čísla včetně DPH)
technické specifikace:
84 stran, formát 218 x 268 mm, papír LK 100 g/m2 + obálka LK 250 g/m2 + lamino mat,
vazba V2 lepená, tisk 4/4 barvy

charakteristika titulu
Velký investiční průvodce. Innovation kombinuje lifestylová témata s odborným obsahem v oblasti investic,
realit, řízení firem a lidských zdrojů. Časopis cílí na majitele firem s obratem 10 až 250 milionů korun se
sídlem v pražském regionu. Pravidelným obsahem jsou také tipy na trávení volného času, sebevzdělávání
nebo pěstování zálib a rozhovory s úspěšnými podnikateli, seriózní investiční poradenství, nejnovější
poznatky v řízení firem, realitní projekty i pražská témata s významným podnikatelským potenciálem.
Stálými rubrikami jsou mimo jiné fashion, car a sports & travel.
Hlavní sekce časopisu:
Téma čísla – Roste poptávka po určitém typu služeb? Rýsuje se nová podnikatelská příležitost? Innovation je
u toho! Trendy a komentáře trhu, užitečné informace.
Investor – Využíváte naplno všechny investiční nástroje a dovednosti? Diverzifikujete? A co takhle zkusit něco
nového? Pravidelná rubrika Innovation připravovaná ve spolupráci s klíčovými odborníky vám pomůže k úspěchu.
Leadership – Efektivní řízení firmy, využívání lidských zdrojů a sebezdokonalování jsou nezbytnými atributy
úspěšného podnikání.
Reality – Realitní projekty, které opravdu stojí za pozornost. Kanceláře, byty na investici, sklady, logistické parky.
Sekce Reality je určená pro inzerci realitních a developerských projektů. Nemovitosti jsou mezi investory stále
oblíbenější komoditou. V přehledu se zaměříme na tři nejzajímavější segmenty – komerční nemovitosti, obytné
nemovitosti a volné stavební plochy. Představte čtenářům Innovation svou aktuální nabídku. 64 % našich čtenářů
zvažuje v středně dlouhodobém horizontu investovat do realit a 71 % našich čtenářů považuje investici do
nemovitostí za jednu z nejjistějších investic vůbec!
Praha – Koncentrace podnikatelských a investičních příležitostí je v Praze, jednom z nejbohatších regionů
EU, mimořádně vysoká. Klíčovou je správná volba, dobré načasování a dostatek informací. O ty už se postará
Innovation.
Leasure – Svět starožitností, exkluzivních aut a dobře padnoucích obleků nebo cestování za sportem, lákavé
destinace a zážitky šité na míru? Stačí si vybrat ve volnočasových rubrikách Innovation.
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statistické údaje
Distribuce časopisu

předplatitelé

2900 výtisků

adresná distribuce na majitele firem

9000 výtisků

propagace (kongresy, veletrhy apod.)

1600 výtisků

Ćtenáři dle pohlaví

muži
ženy

84 %
16 %

Údaje o čtenářích

53 %
majitelů firem je ve věku 30–49 let
72 %	
majitelů žije v domácnostech s nejvyšší životní úrovní (AB)
78 %	
majitelů chce ve středně dlouhodobém horizontu investovat
64 %	
majitelů chce ve středně dlouhém horizontu investovat do realit
89 %
majitelů zajímá téma Investic
75 %
majitelů zajímá téma Realit
63 %
majitelů firem zajímá téma Leasure
88 %	majitelů firem by neměnilo Prahu jako místo pro svůj byznys
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formáty a ceny inzerce

2/1

1/1

1/2
1/2
1/3

formát	rozměry (mm)
2/1
436 × 268
1/1
218 × 268
1/2 na šířku
218 × 134
1/2 na výšku
109 × 268
1/3 na šířku
218 × 89
1/3 na výšku
72 × 268
2. strana obálky – 1/1		
3. strana obálky – 1/1		
4. strana obálky – 1/1		
Vkládaná inzerce 10 g		
Šerpa přes titul (přepáskování)		
Vklad CD		

1/3

cena (bez DPH)
189 000 Kč
119 000 Kč
79 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
59 000 Kč
139 000 Kč
129 000 Kč
149 000 Kč
95 000 Kč
95 000 Kč
95 000 Kč

Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.

technické specifikace inzerce
Rozměry na zrcadlo / na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF. Dokument musí obsahovat ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od
čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm). Objekty, které nejsou na spad, musí být odsazeny 6 mm od čistého
formátu časopisu. Barvy pouze v barevném prostoru CMYK. Obrázky musejí mít rozlišení 300 dpi. Fonty vložené
do PDF, písmo nemůže být menší než 5 bodů. Loga dodávat pouze v křivkách.
Při nedodržení stanovených požadavků neručíme za výslednou kvalitu inzerce.
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harmonogram
	číslo / vydání
1/2017 (jaro)
2/2017 (léto)
3/2017 (podzim)
4/2017 (zima)
1/2018 (jaro)

uzávěrka inzerce
st 15. 3. 2017
út 6. 6. 2017
st 6. 9. 2017
st 15. 11. 2017
st 14. 3. 2018

distribuce
pátek 24. 3. 2017
čtvrtek 15. 6. 2017
pátek 15. 9. 2017
pátek 24. 11. 2017
pátek 23. 3. 2018

EDIČNÍ PLÁN
téma / Vydání
Téma

1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
Počítačové hry,
Ropa a uhlí
Daňové ráje
Šlechtici –
IT start-upy			podnikatelé
Investice
Forex
Nemovitostní fondy Investiční produkty
Komodity
Alternativní
Drahé kovy
Věda a výzkum
Drahé kovy
Známky, mince,
investiční produkty a diamanty		
a diamanty
starožitnosti
Reality
Developerské
Rekreační objekty
Kancelářské prostory Investiční bydlení
projekty
a pozemky
a správa majetku
Cestování
Extrémní zážitky
Holiday
Aktivní dovolená
Lyžování
				a exotické destinace
Styl
Hodinky
Sportovní
Boty a další doplňky Pánské obleky
		a volnočasová móda
Zdraví & wellnes
Lázně
Bazény a sauny
Soukromé kliniky
Estetická chirurgie
Technologie
Bezpečnost
Chytré domácnosti
IT řešení pro firmy
Mobilní technologie
domácnosti
i podnikání
Auta
Fleet management, Motocykly
Užitkové automobily Fleet management,
luxusní auta
a rodinná auta		
terénní auta
Řízení firem
IT řešení pro fimy
Koučink
Human resources
CRM a koučink
Sport
Jachting
Vodní sporty
Golf a dostihy
Lyžování
				 a extrémní sporty
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