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TELEVIZE

Televizní kanál SPORT 5 
- původně se zaměřením na motorismus a auto-
mobilový sport, později rošířen o celosportovní 
i volnočasové programy. V současnosti je SPORT 5 
jediná sportovní televizní stanice, která je volně 
šiřitelná zdarma bez poplatku ve všech krajských 
městech včetně Prahy.

• Program je šířen pozemním, satelitním i kabelovým vysíláním, vč. IPTV a Online TV. 
• Pro diváky je dostupný volně v síti pozemního digitálního vysílání v RS 8 s pokrytím 57 %. 
• Na území Česka a Slovenska je SPORT 5 u všech kabelových operátorů a na satelitu.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
- produkční, natáčecí a postprodukční služby vč. scénáře, dabingu, hudby i gra� ky

- televizní a komerční reportáže a pořady

- reklamní spoty, medailonky a prezentace

- sponzorské vzkazy a injektáže

- studiové teleshoppingové pořady či žánrově jiná díla (dle potřeb klienta)

- možnost pronájmu studia (s dozorem, nebo vč. odb.  personálu)

- výroba a postprodukce audiovizuálních studiových materiálů na klíč

- spolupráce s produkčními společnostmi, fotografy, dodavateli pořadů, agenturami...

Bližší informace o možnostech spolupráce, cenách, pořadech, technických parametrech 
a technickém zázemí TV SPORT 5 je na vyžádání.

MOŽNOSTI KOMERČNÍHO VYUŽITÍ
• Reklamní spoty před/po pořadu, � oating/garance umístění 

• Teleshopping Studia - kompletní realizace studií

• Sponzoring „pořadu“ - před/po pořadu 

• Sponzoring „programu“ - u programových upoutávek (průběžně)

• Injektáž - logo v průběhu pořadu (sponzor pořadu) 

• Umístění videoreklamy (preroll) - před pořadem v archivu na www.sport5.cz

• SMS a e-mailové soutěže

POKRYTÍ:
Česká republika 38 operátorů více než 8 600 000 obyvatel

Slovenská republika 17 operátorů více než 2 020 200 obyvatel

Současnost DVB-T: RS 8 Současnost s CATV/SAT: RS 8/CATV/SAT

MĚSÍČNĚ SPORT5 SLEDUJE 
TÉMĚŘ 1 000 000 DIVÁKŮ.
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TELEVIZE

• Přímé přenosy 
PRESTIŽNÍ HOKEJOVÁ EBEL LIGA 

-  nově jako první v České republice nabízí SPORT 5 
fanouškům hokeje přímé přenosy z mezinárodní 
hokejové EBEL ligy.

• Pravidelný magazín
TOTAL COMBAT 

-  každý týden nejnovější události 
a nejzajímavější detaily ze záku-
lisí bojových sportů. Novodobí 
gladiátoři ze všech bojových 
ringů jako je K1, BOX nebo MMA. 
Dívejte se, je to nářez.

POŘADY A PROJEKTY 
SPORT5

• Webový portál 
„HNI SE” 

-  je sportovní kalendář s možností vyhledávání, který si klade za cíl 
poskytovat přesné informace o sportovních akcích. Klíčové informace  
jako: místo, čas konání, program atd., se snaží poskytovat jednoduše 
a přehledně.

• Unikátní projekt
„UKAŽ SE” 

-  unikátní projekt ve spolupráci s interne-
tovým serverem FirstStyle.cz pro talento-
vané amatérské zpěváky. Show provází 
známá rapperka Sharkass - rozhovory se 
sportovci a jejich pohledy do světa hudby, 
FirstStyle hitparáda se soutěžemi o ceny... 
Na projektu se podílí např. hitmaker Michal 
David či Linda Finková.

• Originální pořady 
LIGA LICITOVANÉHO MARIÁŠE
A MISTROVSTVÍ ČR V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

-  pravidelný pořad ve spolupráci s Českým sva-
zem mariáše zahrnující reportáže z pětice Major 
turnajů sezóny, výklady kodi� kovaných pravi-
del, rozhovory s vítězi, obrazové ukázky zajíma-
vé momentů hry s odborným výkladem aj.
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TELEVIZE

SPONZORING POŘADU
• 2 sponzorské vzkazy v délce min. 10 sec (před a po pořadu)
• počet možných sponzorů:  4
• oborová exkluzivita:  +0 %
• exkluzivita – pouze 1 sponzor:  +100 %

Výhodou je jejich umístění těsně před nebo po sponzorovaném pořadu, tedy mimo reklamní 
blok, kde si nekonkurují s žádným dalším produktem.

Celková cena: 9 000 Kč + DPH / 2 SV

SPONZORING PROGRAMU VYSÍLANÝ U PROGRAMOVÝCH UPOUTÁVEK NA POŘAD
• sponzorský vzkaz v délce 10 sec před nebo po upoutávce oddělený jinglem
•  sponzorský vzkaz musí obsahovat text „Sponzor programu“ a uvedení obchodního názvu 

společnosti a její hlavní obchodní činnost (možno také ve zvukovém doprovodu – voice over)

Celková cena:  4 500 Kč + DPH / 1 SV

REKLAMNÍ SPOTY SPONZORSKÉ VZKAZY
REKLAMNÍ SPOTY
• umístění reklamních spotů v breacích před a po pořadu

S GARANCÍ UMÍSTĚNÍ 
30 sec. reklamního spotu u vybraných pořadů 9 500 Kč + DPH

FLOATING 
30 sec. reklamní spot bez garance umístění 7 000 Kč + DPH

Příplatky:
pozice v breaku (první, druhá, předposlední a poslední pozice) +25 %
oborová exkluzivita +50 %
exkluzivita v reklamním bloku +100 %

délka spotu 10 sec. 15 sec. 20 sec. 25 sec. 30 sec. 35 sec. 40 sec. 45 sec. 50 sec. 55 sec. 60 sec.

koe� cient 0,5 0,77 0,9 0,95 1 1,25 1,45 1,6 1,75 1,9 2

Koefi cienty stopáží

MOŽNOSTI 
KOMERČNÍHO VYUŽITÍ
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TELEVIZE

SMS A E-MAILOVÉ SOUTĚŽE
•  uspořádání soutěže o výrobky klienta – produkty, služby, vouchery atd.
•  účinná forma reklamní prezentace: výrobek je prezentován jako výhra, ale zároveň je 

propagován komerční formou
•  slovní a audiovizuální nabídka produktu několikrát denně na obrazovce SPORT 5  

+ na facebookovém pro� lu + na webových stránkách televize www.sport5.cz
•  interakce mezi společností a divákem 
•  soutěž se může tematicky vázat ke konkrétnímu pořadu
•  soutěž může být prezentována volně ve vysílání   
•  garance vysílání spotu 3x denně v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách 
•  7 dní v týdnu = 21x

Celková cena: 10 000 Kč + DPH

INJEKTÁŽ

TELESHOPPING

SMS A E-MAILOVÉ SOUTĚŽE
INJEKTÁŽ
• zobrazení loga sponzora v průběhu pořadu
•  vložený objekt se objeví nečekaně uprostřed pořadu v rohu obrazovky, 

kdy jsou diváci plně soustředěni a nemohou injektáž přehlédnout
• logo musím být doplněno nápisem „SPONZOR POŘADU“
• je možné využít pouze v kombinaci se sponzorským vzkazem 

Celková cena: 3 000 Kč + DPH

TELESHOPPING
• přímá nabídka zboží, určená veřejnosti za úplatu či jinou protihodnotu 
•  v rámci teleshoppingu je vždy prezentován konkrétní produkt a informace o tom, 

za jakou cenu ho lze pořídit. 
•  nákup produktu je de-facto možný ihned. Podstatou teleshoppingu je, že během 

vysílání je uveřejněn kontakt na dodavatele a adresa, kde si produkt může přímo 
zakoupit či objednat.

•  během teleshoppingu je produkt podrobně popsán a vysvětlen. 
Mezi teleshoppingovou prezentaci patří i názorná ukázka, jak produkt funguje. 

•  teleshoppingový blok ve vysílání musí být dlouhý min. 15 min
počet minut 1 2 3 4 5 10 15

cena 800 1 600 2 400 3 200 4 000 8 000 12 000

MOŽNOSTI 
KOMERČNÍHO VYUŽITÍ
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TELEVIZE

Praha TV
svým terestricky šířeným signálem pokrývá hlavní město Prahu a podstatnou část 
středních Čech, což představuje přibližně 1,8 milionu potenciálních diváků. Jde 
o úspěšnou televizní stanici, která své zprávy zaměřuje na informace z jednotlivých 
městských částí a z celého hlavního města Prahy. Vedle toho nabízí řadu divácky
přitažlivých dokumentů.

Metropolitní vysílání je měřeno stejně jako rádia. Daily reach – denní sledovanost 
je podle posledního průzkumu 180 000 diváků v tomto složení:
• 53 % mužů, 47 % žen
• 48 % SŠ nebo VŠ vzdělání
• 42 % v zaměstnaneckém poměru
• 10 % podnikatelů

• 47 % žije v domácnosti vyšší střední a střední socioekonomické třídy (BC)
• 57 % žije v domácnosti vyšší, vyšší střední a střední socioekonomické třídy (ABC)
• 50 % žije v domácnosti s čistými měsíčními příjmy nad 30 000 Kč
• 33 % žije v domácnosti s čistými měsíčními příjmy nad 40 000 Kč

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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ČASOPISY

PÁNSKÝ LIFESTYLOVÝ MĚSÍČNÍK
založený roku 1953 Hughem Hefnerem jako � rma Playboy Enterprises, Inc. Je to měsíčník se zajímavými 
informacemi z oblasti módy, sportu, nejnovějších technických vymožeností, luxusního zboží, cestování, 
automobilismu a s pro� ly významných osobností a rozhovory s nimi. Je však také (a především) synonymem 
pro erotické fotogra� e žen, mnohdy z řad velmi známých osobností. Časopis Playboy vychází v mnoha 
jazykových mutacích téměř po celém světě. V České republice se prodává od roku 1991.

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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ČASOPISY

JEDINÝ MĚSÍČNÍK O TUNINGU, AUTECH, MOTORSPORTU 
I DOPLŇCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA AUTOMOBILY

Vychází od roku 1999 na území ČR a SR a přináší reportáže o upravených vozech všech značek. 
Dále zde naleznete novinky z Česka i Evropy, motorsport, reportáže z akcí, soutěže, tuning girl, 
adresář � rem, soukromou tuningovou inzerci, komerční i � remní prezentace.

Periodicita: měsíčně     Tištený náklad: 18 000 výtisků     Počet stran: 100

Mezi stálé inzerenty patří společnosti: 
Škoda Auto, Sony, Nokia, Alcar, Renocar, Pirelli, Festina, Matador, Dynavix, Cartech, 
D+M Autodoplňky, Ministerstvo dopravy, AZ Pneu a řada dalších.

ČTENÁŘI AUTOSPORT & TUNING
85 % muži (82% ve věku 18 až 40 let)
62 % žije s čistým příjmem větším než 24 000 Kč
76 % žije ve vlastních bytech (59 % rodinný dům, 19 % vlastní byt)
89 % vlastní automobil
70 % investuje každoročně do svého automobilu více než 12 000 Kč
97 % používá internet (51 % denně)
75 % nakupuje přes internet
98 % navštěvuje naše webové stránky www.autosport-tuning.com
38 % využívá naší řádkovou inzerci
91 % jezdí na tuningové srazy

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.

AUTOSPORT & TUNING
JEDINÝ ČESKÝ TUNINGOVÝ ČASOPIS

1/2013

ČASOPIS ČESKÉHO TUNERA → ROČNÍK 15 → www.autosport-tuning.com
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Bravo 1.6 16V Bravo, 
bravissimo!

Romana
Pavelková

A&T girl

Škoda OctaviaSeat Ibiza

DOBY, KDY VRCHOLEM ZRCADLOVÉHO LESKU BYLA 
CHROMOVANÁ KOLA, JSOU DÁVNO PRYČ. DNES MŮŽETE MÍT 
POCHROMOVANÉ COKOLIV, TŘEBA CELÝ PODVOZEK. 

Bravo,
bravissimo!
Text: P. Bellinger / Foto: F. Stráňavský

[ Váš tuning ] Fiat Bravo 1.6 16V

10 1/2013 111/2013

 POWER
 81 kW
 110 k

 0-100
 11 sec.

 V-max
 185 km/h

Určitě si taky vzpomenete na 
první chromovaná kola a na 
šílenství, které se v následu-
jících letech odehrávalo. Stej-

ně jako kola z USA k nám postupně do-
razily i ostatní chromované vychytáv-
ky. A nejen to. Mnozí se vzhlédli v blýs-

kajících se lowriderech a svoje auto ob-
dařili vrstvou chromu všude, kde to jen 
bylo možné. A to už se dostáváme k já-
dru věci, protože Milan svému „bravíč-
ku“ poskytl opravdu vydatnou chromo-
vanou lázeň, přičemž se soustředil 
h l a v n ě  n a  m o t o r o v ý  p r o s t o r 
a podvozek. 

Jeho Fiat v modrém odstínu z Lotusu 
k nám přijíždí ze Slovenska, ale mnozí 
z vás si ho mohli detailně prohlédnout 
na finále Tuning Cupu v pražských Let-
ňanech. Porotci to samozřejmě udělali 
také a Milanovi zaslouženě udělili první 
místo v italské scéně. Velkou motivací 
bylo loňské finálové stříbro, po němž 
šel fiátek znovu na dílnu a makalo se 
na něm celou zimu.

HONDA PRELUDE ČTVRTÉ GENERACE JE V SÉRIOVÉ 
VERZI RELATIVNĚ NENÁPADNÉ AUTO... 

potenciálSkrytý
Text a foto: D. Friedman

[ Váš tuning ] Honda Prelude VTEC

62 1/2013 631/2013

 POWER
 147 kW
 200 k

 0-100
 7,5 sec.

 V-max
 220 km/h

Přitom ukrývá spoustu zajíma-
vých vychytávek, kosmický in-
teriér a při volbě motoru 2,2 
VTEC i porci sportovních zážit-

Přední nárazník dodala firma AIT Ra-
cing, jeho členitost a výrazné prodlou-
žení k silnici autu jen prospělo. Závod-
ní nádech dodala autu odlehčená kar-
bonová kapota od Vis Racing Sports. 
V předních blatnících se objevil výdech, 
který je přesnou kopií F1 Style od AIT 
Racing. Optické snížení boků karoserie 

si svým produktem vzala na starosti fir-
ma Auto R. Zadní partie patří novému 
nárazníku od známé americké firmy Ex-
treme Dimensions. Tvary modelu Prelu-
de přímo vybízejí k instalaci výrazného 
křídla. Tomáš zvolil opět lehkou karbo-
novou konstrukci od Vis Racing Sports. 

ků. Tomáš Pazourek si byl této skuteč-
nosti vědom a tak, když se v roce 2006 
poohlížel po nějakém autě, padla vol-
ba právě na tento model. První tunin-

gové oťukávání trvalo tři roky. Po tu 
dobu si Tomáš spíše tříbil svůj styl 
a spřádal plány, jak bude auto ve fi ná-
le vypadat. Zvrat přišel v roce 2009, 

kdy se svým miláčkem nešťastně ha-
varoval. V tu chvíli bylo jasné, že nasta-
la ta správná doba na výrazné úpravy.

Přes tři roky trvalo, než auto vypadá 
tak, jak ho vidíte na fotografiích. Celý 
bodykit je sice sestaven z dílů různých 
výrobců, přesto si Tomáš dával vel-
ký pozor, aby k sobě navzájem ladily. 

potenciálSkrytý
Text a foto: D. Friedman

POWER
 147 kW
 200 k

 0-100
 7,5 sec.

 V-max
 220 km/h

výrazného oranžového pruhu s nápisem RS na boku, oran-
žového difuzoru na zadním nárazníku a nalakované mřížce 
v předním, byl oživen i celkový vzhled auta. 

Oživené jsou i originální rá�y Porsche 911 Turbo o roz-
měrech 7,5 a 10 x18. Jejich černý lak je kontrastem k oran-
žovým vnitřkům a díky nim výrazněji vystupuje i pětice zakři-
vených paprsků. Rozdílná šíře kol si vyžádala i rozličný roz-
měr pneumatik. Vpředu se otáčí rozměr 215/35 x 18 a vza-
du se pneu 225/40 x 18 notně natáhla na desetipalcový rá-
fek. Vnitřek kol vyplňují mnohem výkonnější brzdy. Vpředu 
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S RADKEM PŘIJEL NA FOCENÍ 
I JEHO KAMARÁD, KTERÝ MÁ 
VYTUNĚNOU MOTORKU VE 
STEJNÝCH BARVÁCH.

[ Váš tuning ] Škoda Octavia

Radek použil čtyřpístky z Porsche 968, které se zakusují do 
chlazených kotoučů o průměru 345 mm ze Superbu. Vzadu 
se použily rovněž čtyřpístky z 968 s kotouči 312 mm. Ruční 
brzda je zapojena do původních třmenů. Výrazného snížení 
bylo dosaženo díky instalaci výškově i tuhostně stavitelné-
ho tlumičového setu Koni. Sportovnější jízdě pomáhá i před-
ní stabilizátor od HR. 

Úplně původní motorizací této Octavie byl atmosférický ag-
regát 1,8 litru. Ovšem už léta si v motorovém prostoru hoví 

stejný objem, ovšem dopovaný turbodmychadlem z Octavie 
RS. Ten dostal nové sání AEM a především unikátní Power-
cooler z Fordu Mustang, chlazený klimatizací. Jedná se o za-
jímavý systém, který díky aktivaci klimatizace ještě výrazně-
ji ochlazuje vzduch proudící do motoru. Paradoxně tak Rad-
kovi zapnutá klimatizace koně neubírá, ale naopak přidává. 
Samotný motorový prostor je zušlechtěn plastovými kryty 
z Audi TT, které jsou doplněné lakem karoserie a airbrushem 
od Pavla Střítěžského. Nechybějí ani leštěná víčka nádobek, 

Proč sis vybral k úpravám 
právě tento vůz?     

Jsem zastáncem domácí znač-
ky a podnětem byla nabídka ke 
koupi od otce.

Jak dlouho celá přestavba tr-
vala?

Od roku 1997 a stále pokraču-
je. 

V jakém technickém stavu 
bylo auto před tvými prvními 
úpravami?

Kompletně upravené. 
Která část úprav byla nejslo-

žitější a která finančně nejná-
ročnější?

Nejsložitější byla úprava brzd 
a nejdražší – z toho, co jsem pro-
váděl já – asi výměna kol.

Úpravy jsi prováděl sám nebo 
je realizovala nějaká tuningová 
firma, případně jaká?

Téměř všechny úpravy prová-
děl můj otec a já.

Jaké další úpravy máš v plá-
nu, případně, kterou dosavadní 
úpravu bys rád změnil?

Další úpravy budou asi jen na 
motoru, rád bych předělal čalou-
nění v kufru a čeká mě komplet-
ní přeleštění celého laku.

Chceš někomu poděkovat za 
pomoc při úpravách?

Tak hlavně otci za to, že mi 
prodal krásné auto, a pak mé 
manželce za neskutečnou tole-
ranci a trpělivost, s jakou snáší 
mé časté a stálé absence doma.

18 1/2013 191/2013
Auto vlastnil a upravoval otec, nyní svou vizi v podobě odlišných úprav 
představuje i jeho syn

Volant z Golfu R32 se dočkal nového zpracování středu,  
nyní ho zdobí airbrush

Ani madla dveří nebyla ušetřena - zdobí 
je vkusný nápis

Zástavba hifikomponentů je 
přizpůsobena běžnému provozu auta

Instalace rá�ů o šíři 10 palců si vyžádala 
rozšíření lemů o 30 mm

tuning girl 
Michaela
Romana Pavelková

[ A&T girl 1/2013 ]

FINALISTKA MISS ČESKÉ REPUBLIKY 2008 / MISS VÝCHODNÍ ČECHY 2006 / MISS 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / MODELKA / MODERÁTORKA / CHOREOGRAFKA
PRODUKČNÍ / P.R. MANAGERKA

Jaká byla Vaše první zkušenost s řízením auta?
Moje úplně první zkušenost byla až v autoškole a do-

mnívám se, že na mě pan učitel ani po těch x letech neza-
pomněl.   Ne, že bych nebyla schopná zařadit nebo udr-
žet auto na silnici, ale už tehdy jsem jezdila jako drak, tak-
že třicítka či padesátka pro mě nebyla žádná značka. 

Neláká Vás svezení v závodním voze, máte 
nějaké plány v tomto odvětví do budoucna?

Byla jsem několikrát na závodech DTM či F1 
a také jsem měla tu možnost zajezdit si ve Fe-
rrari či Porsche. 

Prozradíte nám i čtenářům, jaké auto máte 
pro civilní provoz? A pokud ano, tak proč jste 
se rozhodla právě pro tuto značku?

V současné době jezdím v AUDI A6 2.0 TDI. 
Dle mého názoru to je bezpečný, komfortní vůz, 
který má docela nízkou spotřebu a dobré jízd-
ní vlastnosti. 

Jaká auta jste za svůj život vystřídala, na 
které vzpomínáte nejraději a naopak, na 
které máte špatné vzpomínky?

Svoje první auto jsem dostala k osmnácti-
nám do rodičů. Byl to červený Ford Ka v tu-
ningové úpravě. Na toto auto nezapomenu! 
Najezdila jsem s ním tisíce kilometrů a za-
žila i perné chvilky. Na německé dálnici se 
mi zasekl plyn nebo co, a já nemohla zasta-
vit, při sjíždění rakouských Alp jsem uvařila 
brzdy a celou cestu až do ČR jsem musela 
používat jen ruční brzdu, auto se mi něko-
likrát nepodařilo odemknout a já musela 
lézt dovnitř kufrem a v neposlední řadě mi 
párkrát nefungovaly stěrače, když jsem to 
zrovna nutně potřebovala. 

Jste krásná a populární osobnost, po-
mohl Vám tento fakt při jednání s policií 
třeba po spáchání drobného přestupku? 
I v jejich řadách jsou většinou ,,jen muži“…

Ano, párkrát mi to pomohlo, zrovna když 
jsem letěla po dálnici rychlostí větru a v zádech 
jsem měla Passata, který mi naměřil asi 220 km/h. 
Ale také to bylo párkrát naopak, kdy mi bylo řeče-
no, že mi pokutu jistě rád někdo proplatí, nebo že 
když mám na takové auto, že nebude problém si 
pokutu zaplatit.

Jaký vztah máte k tuningu a k úpravám 
všeobecně? 

Ano, když je tuning profesionálně udělaný, 
tak to je super.

Jaký je Váš čtyřkolový sen, bez ohledu na 
finanční náročnost?

Ráda bych si v brzké době pořídila AUDI A6 
3.0 TDI quattro, ale můj sen je asi nadupané 
Porsche. �

94 1/2013

• Uvedení na trh:  1999
• Nejsilnější věková skupina:  15-35 let
• Tištěný náklad:  18.000 ks
• Počet stran:  100
• Cena:  90 Kč 
• Periodicita:  měsíčník

• jediný měsíčník o tuningu, autech, motorsportu, doplňků a příslu-
šenství na automobily, vychází od roku 1999 na území ČR a SR

• přináší reportáže o upravených vozech všech značek, novinky 
z České republiky i z Evropy, motorsport, reportáže z akcí, soutě-
že, tuning girl, adresář fi rem, soukromou tuningovou inzerci, ko-
merční prezentace a fi remní inzerci

• mezi stálé inzerenty patří společnosti: Škoda Auto, Sony, Nokia, 
Alcar, Renocar, Pirelli, Festina, Matador, Dynavix, Cartech, D+M 
Autodoplňky, Ministerstvo dopravy, AZ Pneu, a řada dalších

• náklad a prodej ověřován Kanceláří ověřování nákladu tisku 
ABC ČR



Bohemian Marketing & Promotion a.s.   I   Těšnov 1059/1, 110 00  Praha 1   I   IČO: 250 69 764   I   www.bmpas.cz   I   tel.: +420 221 875 106   I   info@bmpas.cz

MOŽNOSTI REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

- - 9 - -

ČASOPISY

KULTURNÍ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z PRAHY A OKOLÍ

Měsíčník volně navazující na tradici Pražského ilustrovaného zpravodaje, který byl vydáván 
v letech 1920–1945 a byl velmi oblíben. Nynější náplň Pražského zpravodaje se zaměřuje 
na důležité dění v Praze a okolí, např. v dopravě, kulturní akce, cestování. 

Denní zpravodajství • Tiskové zprávy • Reportáže • Foto zprávy
Novinky a zajímavosti od našich redaktorů • Bleskové informace • Zábava

Najdete zde rozhovory, články o vědě, autech, životním stylu a vzdělávání, ale i zábavu v 
podobě křížovek, kvízu nebo horoskopu. Informace jsou věnované mužům i ženám.

Inzerce Pražského zpravodaje
- v tištěné verzi Pražského zpravodaje
- na internetových stránkách

Distribuce Pražského zpravodaje
Prostřednictvím sítě PNS na 3000 místech
Přímým prodejem kamelotů
Adresnou distribucí a předplatným

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.

ON-LINE
V ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ

PRAVIDELNĚ V TISKU
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ČASOPISY

MEDIADATA
2018

www.motorbike-czech.cz

PRODUKT INFO MOTORB!KE
Základ dobrého časopisu je v objektivitě, fundovanosti autorů 
a ve zpětné vazbě. Motorbike je moderním měsíčníkem 
postaveným na mnohaletých zkušenostech jeho tvůrců a svým 
postavením na rozhraní lifestylu a odborného tisku oslovuje 
široké spektrum čtenářů. Cílovou skupinou jsou především lidé 
středního věku se stabilním sociálním zázemím ochotní věnovat 
svému hobby čas i prostředky. Primárně se jedná o lidi vlastnící 
motocykl, ale zároveň i komunitu kolem nich, která svou cestu 
k jedné stopě teprve hledá.

PRODUKT INFO MOTORB!KE KATALOG
Jde o ucelený přehled motocyklů, skútrů a čtyřkolek, které se pro daný 
rok budou prodávat na českém trhu. Katalog je vytvářen ve spolupráci 
s oficiálními importéry jednotlivých značek a jedná se jednoznačně 
o nejkomplexnější katalog motocyklů, skútrů a čtyřkolek, vydávaný v České 
republice. Čtenáři tak v jedné publikaci, která jim slouží celý rok, naleznou 
doslova vše: přehledné, detailní popisy jednotlivých strojů, jejich technická 
data a samozřejmě i kvalitní obrazový materiál. Katalog je vydáván 
každoročně a je v prodeji po celý rok - vždy od prosince předcházejícího 
roku do prosince roku následujícího. Prodej je zajišťován prostřednictvím 
běžné distribuční sítě, zároveň je samozřejmě možné si jej objednat 
v rámci předplatného časopisu Motorbike nebo i samostatně. V prodeji jsou 
i elektronické verze na platformách www.alza.cz a www.floowie.cz.

PROFIL NAŠEHO ČTENÁŘE
VĚK:POHLAVÍ:

muži 85%

25 - 35                                             17%

36 - 45                                                                  53%

46 - 55                                                          23%

ostatní                      7%
ženy 15%

PROČ INZEROVAT V TISKU?
Osobní vztah a vysoká míra identifikace mezi tištěným médiem a čtenářem 
je charakteristická pro všechny dobré časopisy po celém světě, Motorbike 
nevyjímaje. Pomineme-li bulvár, vnímají čtenáři  obsah „svého“ titulu 
s důvěrou a stejně tak přistupují k jeho recenzím a doporučením, a to včetně 
inzerce. Časopisy čteme rádi, je to rituál, u kterého se nenecháme rušit, proto 
jsme vnímavější k jeho obsahu 
a inzerce, která je nedílnou součástí, je čtenáři hodnocena shovívavěji, než 
u jiných médií, kdy reklama působí rušivě a nepříjemně. Lidé nahlížejí na 
inzerci v časopisech jako na průvodce, který jim pomáhá při rozhodování 
o koupi zboží, neboť jim poskytuje užitečné informace o produktu. Právě 
proto je tisk druhým nejoblíbenějším inzertním prostředkem.

CENY !NZERCE: (bez DPH 21 %)

2.strana obálky           85 000,- 95 000,-
3. strana obálky           85 000,-  95 000,-
4. strana obálky           97 500,- 107 500,-
V-Gate          139 000,- 149 000,-
Běžná strana           78 000,- 88 000,-
Junior page           54 000,- ---------
Polovina strany           40 000,- 50 000,-
Třetina strany           28 000,- 38 000,-
Čtvrtina strany           20 500,- 30 500,-
Osmina strany           11 000,- 21 000,-
Toolbox            20 000,- ---------

časopis                 katalog

Vklad: individuální kalkulace
Grafické zpracování v redakci: individuální kalkulace
Konkrétní umístění: 10% z ceny

Inzertní služby se poskytují na základě řádné objednávky se 
všemi potřebnými údaji a na základě výše uvedených cenových 
podmínek. Po termínu uzávěrky pro podklady nelze inzerát 
stornovat, popř. bude naúčtován 100% storno poplatek z celkové 
ceny inzerce. V případě zrušení množstevní objednávky, ve 
které bude vykalkulována množstevní sleva, bude doúčtována 
poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla uskutečněna.
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svému hobby čas i prostředky. Primárně se jedná o lidi vlastnící 
motocykl, ale zároveň i komunitu kolem nich, která svou cestu 
k jedné stopě teprve hledá.

PRODUKT INFO MOTORB!KE KATALOG
Jde o ucelený přehled motocyklů, skútrů a čtyřkolek, které se pro daný 
rok budou prodávat na českém trhu. Katalog je vytvářen ve spolupráci 
s oficiálními importéry jednotlivých značek a jedná se jednoznačně 
o nejkomplexnější katalog motocyklů, skútrů a čtyřkolek, vydávaný v České 
republice. Čtenáři tak v jedné publikaci, která jim slouží celý rok, naleznou 
doslova vše: přehledné, detailní popisy jednotlivých strojů, jejich technická 
data a samozřejmě i kvalitní obrazový materiál. Katalog je vydáván 
každoročně a je v prodeji po celý rok - vždy od prosince předcházejícího 
roku do prosince roku následujícího. Prodej je zajišťován prostřednictvím 
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proto je tisk druhým nejoblíbenějším inzertním prostředkem.
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Inzertní služby se poskytují na základě řádné objednávky se 
všemi potřebnými údaji a na základě výše uvedených cenových 
podmínek. Po termínu uzávěrky pro podklady nelze inzerát 
stornovat, popř. bude naúčtován 100% storno poplatek z celkové 
ceny inzerce. V případě zrušení množstevní objednávky, ve 
které bude vykalkulována množstevní sleva, bude doúčtována 
poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla uskutečněna.

MOTORB!KE ČASOPIS
MODERNÍ MĚSÍČNÍK ZE SVĚTA MOTOCYKLŮ 
STAVĚNÝ NA MNOHALETÝCH ZKUŠENOSTECH JEHO TVŮRCŮ

Svým postavením na rozhraní lifestylu a odborného tisku oslovuje široké spektrum čtenářů. 
Cílovou skupinou jsou především lidé středního věku se stabilním sociálním zázemím 
ochotní věnovat svému hobby čas i prostředky. Primárně se jedná o lidi vlastnící motocykl, 
ale zároveň i komunitu kolem nich, která svou cestu k jedné stopě teprve hledá.

MOŽNOSTI !NZERCE

ČASOPIS (měsíčně)
2., 3. a 4. strana obálky • V-Gate • Běžná strana • Junior page
Půlstrana • 1/3 strany • 1/4 strany • 1/8 strany • Toolbox

Náklad: 18 500 ks
Periodicita: měsíčník
Počet stran: 112+4 (120+4)
Formát:  210x297 mm 

(plus spad 5 mm)

MOTORB!KE KATALOG
UCELENÝ PŘEHLED MOTOCYKLŮ, SKÚTRŮ A ČTYŘKOLEK
KTERÉ SE PRO DANÝ ROK BUDOU PRODÁVAT NA ČESKÉM TRHU

Každoročně vychází vždy již v prosinci a v prodeji je po celý následující rok. Katalog slouží  
čtenářům celý rok a je vytvářen ve spolupráci s o� ciálními importéry jednotlivých značek. 
Je to jednoznačně nejkomplexnější katalog motocyklů, skútrů a čtyřkolek, vydávaný v ČR. 
Přináší přehledné detailní informace o jednotlivých strojích s jejich technickými daty a 
samozřejmě i rozsáhlý obrazový materiál.

MOŽNOSTI !NZERCE

KATALOG (1x ročně)
2., 3. a 4. strana obálky • V-Gate • Běžná strana
Půlstrana • 1/3 strany • 1/4 strany • 1/8 strany 

Náklad: 20 000 ks
Periodicita: roční
Počet stran: 176+4
Formát:  210x297 mm 

(plus spad 5 mm)

MEDIADATA
2018

www.motorbike-czech.cz

PRODUKT INFO MOTORB!KE
Základ dobrého časopisu je v objektivitě, fundovanosti autorů 
a ve zpětné vazbě. Motorbike je moderním měsíčníkem 
postaveným na mnohaletých zkušenostech jeho tvůrců a svým 
postavením na rozhraní lifestylu a odborného tisku oslovuje 
široké spektrum čtenářů. Cílovou skupinou jsou především lidé 
středního věku se stabilním sociálním zázemím ochotní věnovat 
svému hobby čas i prostředky. Primárně se jedná o lidi vlastnící 
motocykl, ale zároveň i komunitu kolem nich, která svou cestu 
k jedné stopě teprve hledá.

PRODUKT INFO MOTORB!KE KATALOG
Jde o ucelený přehled motocyklů, skútrů a čtyřkolek, které se pro daný 
rok budou prodávat na českém trhu. Katalog je vytvářen ve spolupráci 
s oficiálními importéry jednotlivých značek a jedná se jednoznačně 
o nejkomplexnější katalog motocyklů, skútrů a čtyřkolek, vydávaný v České 
republice. Čtenáři tak v jedné publikaci, která jim slouží celý rok, naleznou 
doslova vše: přehledné, detailní popisy jednotlivých strojů, jejich technická 
data a samozřejmě i kvalitní obrazový materiál. Katalog je vydáván 
každoročně a je v prodeji po celý rok - vždy od prosince předcházejícího 
roku do prosince roku následujícího. Prodej je zajišťován prostřednictvím 
běžné distribuční sítě, zároveň je samozřejmě možné si jej objednat 
v rámci předplatného časopisu Motorbike nebo i samostatně. V prodeji jsou 
i elektronické verze na platformách www.alza.cz a www.floowie.cz.

PROFIL NAŠEHO ČTENÁŘE
VĚK:POHLAVÍ:

muži 85%

25 - 35                                             17%

36 - 45                                                                  53%

46 - 55                                                          23%

ostatní                      7%
ženy 15%

PROČ INZEROVAT V TISKU?
Osobní vztah a vysoká míra identifikace mezi tištěným médiem a čtenářem 
je charakteristická pro všechny dobré časopisy po celém světě, Motorbike 
nevyjímaje. Pomineme-li bulvár, vnímají čtenáři  obsah „svého“ titulu 
s důvěrou a stejně tak přistupují k jeho recenzím a doporučením, a to včetně 
inzerce. Časopisy čteme rádi, je to rituál, u kterého se nenecháme rušit, proto 
jsme vnímavější k jeho obsahu 
a inzerce, která je nedílnou součástí, je čtenáři hodnocena shovívavěji, než 
u jiných médií, kdy reklama působí rušivě a nepříjemně. Lidé nahlížejí na 
inzerci v časopisech jako na průvodce, který jim pomáhá při rozhodování 
o koupi zboží, neboť jim poskytuje užitečné informace o produktu. Právě 
proto je tisk druhým nejoblíbenějším inzertním prostředkem.

CENY !NZERCE: (bez DPH 21 %)

2.strana obálky           85 000,- 95 000,-
3. strana obálky           85 000,-  95 000,-
4. strana obálky           97 500,- 107 500,-
V-Gate          139 000,- 149 000,-
Běžná strana           78 000,- 88 000,-
Junior page           54 000,- ---------
Polovina strany           40 000,- 50 000,-
Třetina strany           28 000,- 38 000,-
Čtvrtina strany           20 500,- 30 500,-
Osmina strany           11 000,- 21 000,-
Toolbox            20 000,- ---------

časopis                 katalog

Vklad: individuální kalkulace
Grafické zpracování v redakci: individuální kalkulace
Konkrétní umístění: 10% z ceny

Inzertní služby se poskytují na základě řádné objednávky se 
všemi potřebnými údaji a na základě výše uvedených cenových 
podmínek. Po termínu uzávěrky pro podklady nelze inzerát 
stornovat, popř. bude naúčtován 100% storno poplatek z celkové 
ceny inzerce. V případě zrušení množstevní objednávky, ve 
které bude vykalkulována množstevní sleva, bude doúčtována 
poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla uskutečněna.

Prodej je zajišťován prostřednictvím běžné distribuční sítě, a prostřednictvím předplatného. Konkrétní umístění inzerce a Vkládaná reklama dle individuální kalkulace.
Časopis i katalog MOTORB!KE je možné objednat on-line i samostatně. V elektronické verzi je dostupný na platformách www.alza.cz a www.� oowie.cz.
Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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TŘÍJAZYČNÝ EXKLUZIVNÍ LIFESTYLOVÝ MAGAZÍN
URČENÝ PRO VYBRANOU VIP KLIENTELU
     
Jedinečný stylový magazín o módě, špercích, cestování, luxusních vozech, designu, 
umění, společenském životě i o možnostech odpočinku a zábavy ve spojení s luxusem 
a nejvyšší kvalitou dostupnou na lokálním i světovém trhu.

Magazín je zdarma a adresně distribuován vybrané VIP klientele a na místa s vysokou 
fl uktulací lidí patřících do “HIGH SOCIETY”. Je k dispozici ve vybraných hotelích, na 
letištích, v ordinacích soukromých lékařů, na estetických klinikách apod.

Země: Česko, Rusko, Itálie, Německo, Francie a Izrael
Náklad: 15 000 ks
Periodicita: 4x ročně (prosinec, únor, květen, srpen)

Bližší informace o možnosti PR, 
ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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INTERNETOVÁ REKLAMA

-  lifestylový portál plný reportáží 
a zajímavostí o módě, životním stylu 
a cestování ve spojení s luxusem 
a pokrokovými trendy. Obsah je členěn 
na hlavní stranu a kategorie (Celebrity, 
Styl, Zábava, Glamour). 

* Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 160x600; 300x250; 300x600
Možnost PR článků.

-  internetový portál Celebritynews.cz 
je bulvární zpravodajsko-společenský 
web zaměřený na aktuální zajímavosti 
a senzace především z ČR, ale i ze 
světa. Žhavé aktuální informace 
z českého bulváru. 

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250; 300x600
Možnost PR článků.

www.� rststyle.cz

www.celebritynews.cz

-  bulvární zpravodajsko-společenský 
web zaměřený na aktuální zajímavosti 
a senzace především z ČR, ale 
i ze světa. Server, který přináší ty 
nejžhavější informace z českého 
bulváru a showbusinessu. 

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250; 1100x100 (970x70); 300x600
Možnost PR článků.

-  lifestylový web se zajímavostmi, 
reportážemi a novinkami z různých 
oblastí zábavy, módy, životního stylu, 
cestování. Kuriozity a aktuality z 
hvězdné společnosti, klutury i sportu.

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250; (728x90); 300x600
Možnost PR článků.

www.vipbulvar.cz

www.hvezdnystyl.cz

-  celoročně navštěvovaný zdroj 
bulvárních a rychlých aktualit ze 
společnosti a světa showbusinessu. 
Celebrity, herci, zpěvačky, modelky, 
humor s nadsázkou i zábava - to vše 
pohodlně on-line. 

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250; 1100x100 (970x70); 300x600
Možnost PR článků.

-  soutěž krásy Miss New Face dává 
šanci ženám nahlédnout do vyšší 
společnosti a dosáhnout blíž ke svým 
snům. Zároveň poskytuje velký prostor 
pro účinnou prezentaci produktů a 
služeb široké škály partnerů.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost partnerství projektu.

www.viponline.cz

www.missnewface.com

-  aktuální zajímavosti a senzace 
především z ČR, ale i ze světa. Server, 
který přináší ty nejžhavější informace 
z bulváru a showbusinessu. Celebrity, 
herci, zpěvačky, modelky a nejnovější 
trendy na jednom místě. 

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250 (728x90); 300x600
Možnost PR článků.

-  internetová prezentace dětské soutěže 
krásy Miss Princess, kterou založila 
Dominika Myslivcová ve spolupráci 
s agenturou WOW models a těší se 
velké přízni dětí i maminek. Holčičky 
nesoutěží o post královny krásy, ale o 
možnost být na chvíli princeznou…

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost partnerství projektu.

www.celebritylife.cz

www.missprincess.cz

-  lifestylový webový portál, který 
přináší reportáže a zajímavosti 
z oblastí modelingu, ženské krásy, 
životního stylu ve spojení s krásou 
a stylem. Aktuality ze společnosti 
a světa showbusinessu. 

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250; (728x80); 300x600
Možnost PR článků.

-  osobní web blogerky, youtuberky, 
zpěvačky a herečky Dominiky 
Myslivcové s odkazem na e-shop, 
fotogalerií, informacemi o české 
Barbie, odkazy na sociální sítě a s 
detaily o projektu Dominiky „Pink 
Angel“.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600

www.krasaastyl.cz

www.myslivcova.com

* Možnost umístění reklamy na Home Page nebo v kategorii, případně obsadit bannerovou pozici na celém webu.

Myriad Pro
Myriad Pro

I N T E R N A T I O N A L   B E A U T Y   P A G E A N T

I N T E R N A T I O N A L   B E A U T Y   P A G E A N T

Miss New Face

I N T E R N A T I O N A L   B E A U T Y   P A G E A N T

I N T E R N A T I O N A L   B E A U T Y   P A G E A N T

Miss New Face

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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INTERNETOVÁ REKLAMA

-  webový portál jediné české sportovní 
televize SPORT 5, která je v pozemním 
vysílání zdarma. Měsíční sledovanost 
je téměř 1 000 000 diváků. Kompletní 
rozsah nabídky spolupráce najdete v 
sekci „TELEVIZE“ / TV SPORT 5.

* Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost široké spolupráce (viz TV SPORT5).

-  internetový portál, který pravidelně 
přináší aktuální zajímavosti a senzace 
ze světa automobilových závodů 
i sportovních událostí z ČR i ze 
světa. Nabízí zákulisní informace 
z automobilového sportu a světa 
benzinu.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost PR článků.

www.sport5.cz

www.speedlimit.cz

-  bulvárně-sportovní internetový 
portál SPORTbulvar.cz je zaměřený 
na novinky, aktuality a senzace ze 
sportu – především z ČR, ale i ze světa. 
Server, který přináší ty nejžhavější 
informace ze sportovního bulváru. 

Rozměry bannerových pozic (px):
125x125; 300x250; 1100x100 (970x70); 300x600
Možnost PR článků.

-  internetový portál Autozastovku.cz 
zajímavým způsobem propojuje � rmy, 
které chtějí mít pohyblivou reklamu 
v ulicích s garantovanou viditelností, 
a zájemce o cenově dostupný způsob 
provozování auta za neuvěřitelnou 
cenu již od 99 Kč/den.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600

www.sportbulvar.cz

www.autozastovku.cz

-  internetový portál, který pravidelně 
přináší aktuální zajímavosti a senzace 
ze světa automobilových závodů i 
sportovních událostí z ČR i ze světa. 
Nabízí zákulisní informace především z 
automobilového sportu.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost PR článků.

-  internetový portál Autonadstovku.cz 
zajímavým způsobem propojuje � rmy, 
které chtějí mít pohyblivou reklamu 
v ulicích s garantovanou viditelností, 
a zájemce o cenově dostupný způsob 
provozování auta v příznivých cenách 
cenách nad 100 Kč/den.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600

www.motorsportmondaycz.cz

www.autonadstovku.cz

-  aktuální přehled novinek ze světa 
závodů rychlých kol. Informace ze 
zázemí týmů, rozhovory s piloty i 
manažery stájí. Přípravy na závody i 
průběžné informace z probíhajících 
soutěží v Evropě a ČR.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost PR článků.

www.motorsportweek.eu

-  internetový portál Motoweek.cz 
je informační web ze světa závodů 
formulí, cestovních vozů, rallye i 
trucků. Novinky, zajímavosti a aktuální 
zprávy ze závodů formulí, doplněné o 
rozhovory s jezdci.

Rozměry bannerových pozic (px):
300x250; 300x600
Možnost PR článků.

www.motoweek.cz

.eu
sport
motor

week
Moto
Week
.cz
Moto
Week
.cz

Zprávy ze světa m
otorism

u

SPEED
LIMIT

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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INTERNETOVÁ REKLAMA

V současné době jeden z největších inzertních portálů 
v ČR a je rozšířen do dalších 30 zemí světa. Společnost 
v současnosti vlastní a zastupuje celkem 52 českých 
a 38 zahraničních portálů s více než 2 miliony 
registrovaných uživatelů.

Zdroj: NetMonitor ( Leden 2017)

Portál
Hyperinzerce.cz
AdresarFirem.cz
HyperReality.cz
HyperZbozi.cz
HyperSlevy.cz
Katalog-automobilu.cz

Počet zobrazení
15 397 577

702 859
1 345 069

96 815
1 638 064
233 748

Počet návštěv
2 460 299

92 295
254 618
34 070

609 482
84 670

Počet uživatelů
1 015 194

69 906
117 640
24 743

264 945
48 487PORTÁLY SKUPINY HYPERMEDIA V ČR:

PORTÁLY SKUPINY HYPERMEDIA V ZAHRANIČÍ:www.hyperslevy.czwww.hyperinzerce.cz www.hyperreality.cz

www.hyperzbozi.czwww.hyperbydleni.cz

www.aktualnimoto.cz www.videoinzerce.cz

www.hyperprace.cz www.hypersouteze.cz

www.aktualnistroje.czwww.aktualnivozy.cz

www.katalogmotocyklu.cz

www.katalogmobilu.cz www.katalogtiskaren.cz

www.katalognotebooku.cz

www.katalogfotoaparatu.cz www.svetpejsku.cz

www.katalogautomobilu.cz

www.topgrilovani.cz

www.hyperodvoz.cz

www.toprecepty.cz

www.topmoucniky.cz

www.katalogmonitoru.cz

www.slovenskainzercia.sk

www.prehladmobilov.sk

www.prehladnotebookov.sk www.prehladmonitorov.skwww.prehladfotoaparatov.sk

www.prehladtlaciarni.skwww.prehladmotocyklov.skwww.prehladautomobilov.sk

anzeigen

www.hiperogloszenia.pl www.hyperannonces.frwww.hyperanzeigen.de

www.centroanuncios.es

www.hiperhirdetes.hu www.hiperpublicitate.ro

www.hiperilan.web.tr

www.megaogoloshennya.com.ua www.hyperabjavy.bywww.giperobyavleniya.ru

www.hipergovazd.am

www.centroanuncios.co

www.hyperbyvanie.sk

Bližší informace, ceník 
a technické speci� kace 

na vyžádání.
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INTERNETOVÁ REKLAMA

Unikátní zpravodajský server
ParlamentníListy.cz jsou objektivní zpravodajsko-komunikační 
server zaměřený na politické, společenské a ekonomické dění 
v České republice. Pokrývá také zahraniční dění, které se dotýká 
zájmů České republiky. Unikátní je v tomto směru nejen v České 
republice, ale také v rámci Evropy. 

Ačkoliv jde o server zaměřený pouze na politické dění, jeho čtenost 
předstihuje mnoho zavedených zpravodajských portálů.

ParlamentníListy.cz jako politický „facebook“
Každý volený zastupitel v České republice od prezidenta republiky 
Miloše Zemana až po zastupitele nejmenších obcí má unikátní možnost 
založit si vlastní pro� l.
• Profi l si politici spravují sami • Funguje bez zásahu redakce
• Mohou vkládat články, videa, fotogalerie nebo ankety
• V tomto směru jsou ParlamentníListy.cz naprosto jedinečným 
projektem v rámci ČR, ale také Evropy
• Počet registrovaných politických profi lů: 9 tisíc

Aktuální počet denních návštěv a zobrazených stránek: 
330 000 návštěv a 1 100 000 zobrazených stránek Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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RÁDIO

Rádio Country
První a nejsilnější rádio formátu country a folk v ČR, za dobu své 
existence vytvořilo velmi silnou skupinu věrných posluchačů. 

Country Radio oslovuje zejména populaci 40+, která je právě na 
vrcholu kariéry. Vysoký podíl posluchačů je z řad top manažerů 
a soukromých podnikatelů. Většinou jsou již bez závazků – děti 
jsou odrostlé a hypotéka splacena. Investují proto do sebe a rádi 
nakupují, cestují a věnují se � nančně náročným sportům. Jsou věrni 
značkám a ochotni připlatit za kvalitní produkty, protože disponují 
nadprůměrnými příjmy a většinou bydlí ve vlastním domě nebo 
bytě.

Rádio Impuls 
Nejposlouchanější rozhlasová stanice v České republice, oblíbená 
napříč věkovými skupinami. 

Rádio Impuls oslovuje posluchače všech věkových skupin – 60% z 
nich je ve věku 25-55 let. Je oblíbeným rádiem také u teenagerů a 
silver generation.Nabízí všem Čechům jedinečnou směs hudby, 
zpráv, dopravních informací a zábavy. Hudba odráží živý a aktuální 
zájem posluchačů o současnou českou hudbu, zprávy jsou sdělovány 
jasným, současným a zajímavým stylem. Ráááádio je interaktivní 
moderní rádio, které baví a informuje nápaditým způsobem.

Kiss 98 FM 
Regionálně Kiss rodina tvoří další stanice: 

Kiss Delta
Kiss Hády

Kiss Jižní Čechy
Kiss Morava

Kiss Proton
Kiss Publikum

Kiss Radio zasahuje zejména cílovou skupinu posluchačů do 30 let. 
Mladé lidi, kteří mají rozjetou nebo startují svoji kariéru a jsou plni 
sil a energie. Jedná se o skupinu, která je nejvíce ochotna utrácet. 
Kromě standardních věcí běžné denní spotřeby jsou v životní situaci, 
kdy řeší pořízení prvního bydlení nebo auta, zakládají rodiny. Zároveň 
se stále chtějí bavit a užívat si každý den naplno.

Rádio 1 
Radio 1 se stalo první soukromou nezávislou rozhlasovou stanicí 
v této republice. 

Hlavní cílová skupina jsou především lidé ve věku 20-39 let, kterým 
nestačí mainstreamová nabídka ostatních rádií nejen v Praze. 
Celkově Radio 1 oslovuje populaci od 15 do 45 let, jak muže, tak ženy. 
Jsou to zejména středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Podle 
pracovního zařazení jde o SŠ a VŠ studenty, z ekonomicky aktivních 
lidí jsou to zejména kreativní pracovníci, IT odborníci, střední a vyšší 
management, grafi ci, hudebníci, novináři, mediální pracovníci. Z 
hlediska socioekonomického zařazení Radio 1 nadprůměrně zasahuje 
dvě nejvyšší skupiny (A, B). Tzn. posluchače z velmi dobře ekonomicky 
situovaných domácností, resp. s osobním příjmem většinou vyšším 
než je průměr.

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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RÁDIO

Rádio Spin
Posluchač rádia Spin je mladý a produktivní. Jedná se v obdobné 
míře o muže i ženy.

Samozřejmě zná veškeré technologické novinky, které pravidelně 
a se zájmem sleduje. Zároveň je také součástí skupiny, která je jako 
první zkouší a používá, přesně v duchu sloganu „BE IN“. Posluchač 
rádia Spin preferuje značkové věci, je moderní, komunitní a za všech 
okolností trendy.

Rádio Beat 
První rockové rádio v ČR, má největší posluchačskou základnu 
mezi rádii rockových formátů

Rádio Beat poslouchají spíše muži než ženy, především ve věku 20-50 
let, se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Drtivá většina 
oslovené cílové skupiny je ekonomicky aktivní se středními a vyššími 
příjmy. Posluchači jsou často tzv. „hlavou domácnosti“, osobou, která 
v domácnosti významně rozhoduje o investicích dlouhodobějšího 
charakteru jako je koupě auta, domu, výběr dodavatelů bankovních 
služeb apod.

Rádio Signál 
Rozhlasová značka Signál je na rozhlasovém trhu ČR relativním 
nováčkem. Navazuje však na dlouholetý regionální úspěch 
rádia Jizera, které bylo lídrem mezi rozhlasovými stanicemi na 
Mladoboleslavku.

Značka Signál se úspěšně rozrůstá do dalších oblastí České republiky. 
Dnes je nadregionálním rádiem, které hraje osvědčené hudební hity 
a vysílá důležité regionální i lokální informace v Praze, Středních 
Čechách, na Plzeňsku, Karlovarsku, Českobudějovicku a Brněnsku. 
Zásah Signál Rádia je především ve věkové skupině 35 a více let.

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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OUTDOOR REKLAMA

BILLBOARDY / BIGBOARDY

Možnost využití reklamního fullservisu.
Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.

Rozměry:
2x BigBoard (960x360 cm)
2x BillBoard (500x230 cm)

500x230 cm 960x360 cm

xxxx

PRAHA 10 - MALEŠICE
– SJEZD Z ULICE PRŮMYSLOVÉ NA ČERNOKOSTELECKOU
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OUTDOOR REKLAMA

VELKOPLOŠNÉ LED OBRAZOVKY

Délka spotu: 10 sec.      
Formát: MP4

PRAHA 5
- Strakonická (ERPET Golf Centrum)
- 7x3 m, 896x384 px

PRAHA 4 - Jižní spojka z centra
- u nájezdu z ulice Spořilovská
- 14x6 m, 1408x576 px

PRAHA 1
- Václavské náměstí (Můstek)
- 8x6 m, 504x438 px

PRAHA 4
- Kačerov/Jihlavská
- 16x9 m, 630x352 px

PRAHA 3
- Atrium Flora
- 16x9 m, 1280x720 px

PRAHA 10
- křižovatka Štěrboholy
- 12x6 m, 720x360 px

PRAHA 4
- Náměstí Hrdinů
- 11,5x4,8m, 1408x576 px

PRAHA 10
- křižovatka Štěrboholy, Dům barev
- 4x3 m, 256x192 px

PRAHA 5
- křižovatka Anděl
- 5x3 m, 640 x384 px

PRAHA 4 - Jižní spojka do centra
- u sjezdu k ulici Chodovská
- 14x6 m, 1408x576 px
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POJÍZDNÁ REKLAMA

Mobilní billboardy
Flexibilní reklama, kterou může během krátké doby vidět velké množství zákazníků
Kvalitní ozvučení
Možnost využití reklamního fullservisu, vč. řidičů

3x VW Crafter
Reklamní plocha: 447 x 217 cm

2x reklamní přívěs
Reklamní plocha boky: 380 x 190 cm
Reklamní plocha trojúhelník: 110 x 183 cm (š x v)

Bližší informace, ceník a technické speci� kace na vyžádání.
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POJÍZDNÁ REKLAMA

AUTO ZA STOVKU – UNIKÁTNÍ PROJEKT!
Reklamní plochy na pronajatých vozech.

Dokumentace pohybu
Každý vůz je vybaven jednotkou GPS a přes spe-
cializovaný software poskytuje důkladný pře-
hled o tom, kde a kdy auta jezdila. Uživatelé vozů 
mají ve smlouvě stanoven minimální nájezd kilo-
metrů za měsíc, tedy se nemůže stát, že by vozy 
dlouhodobě stály v garáži.

Výhody pro partnery
S naší neustále se rozrůstající � otilou vozů, se 
vaše reklama stane nepřehlédnutelná. Také si 
lidé začnou spojovat vaší značku s naším projek-
tem „sponzorované osobní dopravy“ a tím roste 
i pozitivní mínění veřejnosti o značce partnera.

Pronájem reklamních ploch
Vzhledem k pravidelné výměně reklam je doba 
pronájmu vozu stanovena vždy na konkrétní 
dobu (4 měsíce). Po 4 měsících se � otila vozů ob-
mění a je možné realizovat další kampaň.

NABÍZÍME INOVATIVNÍ POJÍZDNOU REKLAMU. Vozy, které lidé 
neustále potkávají nejen v hlavním městě, nepřehlédnete.

Zajímavým způsobem PROPOJUJEME FIRMY, které chtějí mít pohybli-
vou reklamu v ulicích s garantovanou viditelností, A UŽIVATELE cenově 
dostupného způsobu provozování auta. 

Auto za stovku je jedním z nejlevnějších způsobů, jak provozovat nové 
osobní auto. CENA PRONÁJMU VOZU JE 99 KČ ZA DEN bez DPH. 

Neobvykle nízkou denní sazbu pronájmu umožňuje umístění reklam 
partnerů na pronajímaných vozech naší služby.

Důkazem fukčnosti je mimořádně velký zájem jak ze strany partnerů o 
umístění reklamy, tak i ze strany uživatelů o pronájem vozu. 

Reklama na vozech Rozměry Cena reklamy *

Boky (2x 6000) 165x50 cm 12 000 Kč

Přední kapota 120x50 cm 8 000 Kč

Zadní dveře 115x27 cm 5 000 Kč

Přední blatník (2x 2500) 50x20 cm 5 000 Kč

Zadní nárazník 140x9 cm 3 000 Kč

Zadní okno 130x40 cm 5 000 Kč

Přední nárazník (2x 1500) 25x10 cm 3 000 Kč

Varianta Exclusive  (celý vůz) 30 000 Kč

* Uvedené ceny jsou za auto/měsíc. Cena polepu vozů je počítána individuálně dle náročnosti. Polep vozů hradí partner.

Kontakt

Jan Charouz
+420 777 66 33 55
info@autozastovku.cz

AUTOZASTOVKU.CZ

Nabídka: Reklamní plochy
Lokalita: Praha
Flotila: 50 automobilů

Náš projekt Vám nabízí inovativní a mobilní reklamu 

po celé Praze. 50 aut, které budou lidé neustále 

potkávat v hlavním městě, jsou nepřehlédnutelná.

Výhody projektu
Při dnešní „reklamní slepotě“ většiny obyvatel je potřeba 
nespoléhat se jen na klasické reklamní plochy a raději 
vymýšlet nové! Věříme, že tento projekt vygeneruje 
obrovskou databázi potenciálních zákazníků, ke kterým 
budete mít skrz náš projekt přístup.

Dokumentace pohybu
Každý vůz bude vybaven jednotkou GPS a přes 
specializovaný software vám připravíme důkladný 
přehled o tom, kde a kdy auta jezdila. Uživatelé vozů 
mají ve smlouvě minimální nájezd kilometrů za měsíc, 
takže se nemůže stát, že by vaše reklama dlouhodobě 
stála někde v garáži.

50 stejných vozů
S naší obrovskou fl otilou stejných vozů, se vaše reklama 
stane nepřehlédnutelná. Také si lidé začnou spojovat 
vaší značku s naším projektem „sponzorované osobní 
dopravy“ a tím roste i pozitivní mínění o vaší značce.

Minimálně 4 měsíce
Díky vysokým nákladům na polepení celého vozu je 
minimální délka smlouvy 4 měsíce. Po 4 měsících se 
fl otila vozů obmění za nové a je možné vymýšlet další 
poutavý design na vaši pojízdnou reklamu.

Umístění na vozech Rozměry Cena reklamy *

Boky (2x 6000) 165x50 cm 12 000 Kč

Přední kapota 120x50 cm 8 000 Kč

Zadní dveře 115x27 cm 5 000 Kč

Přední blatník (2x 2500) 50x20 cm 5 000 Kč

Zadní nárazník 140x9 cm 3 000 Kč

Zadní okno 130x40 cm 5 000 Kč

Přední nárazník (2x 1500) 25x10 cm 3 000 Kč

Varianta Exclusive  (celý vůz) 30 000 Kč
* Uvedené ceny jsou za auto/měsíc. Cena polepu vozů je počítána individuálně dle náročnosti a hradí ji klient.

AUT      ZASTOVKU.CZ

AUT      ZASTOVKU.CZ

Staňte se součástí nového konceptu sponzorované osobní dopravy!

Více informací naleznete na:

Více informací o projektu:
www.autozastovku.cz
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POJÍZDNÁ REKLAMA

AUTO NAD STOVKU – VYŠŠÍ TŘÍDA VOZŮ!
Reklamní plochy na pronajatých vozech.

Dokumentace pohybu
Každý vůz je vybaven jednotkou GPS a přes spe-
cializovaný software poskytuje důkladný pře-
hled o tom, kde a kdy auta jezdila. Uživatelé vozů 
mají ve smlouvě stanoven minimální nájezd kilo-
metrů za měsíc, tedy se nemůže stát, že by vozy 
dlouhodobě stály v garáži.

Výhody pro partnery
S naší neustále se rozrůstající � otilou vozů, se 
vaše reklama stane nepřehlédnutelná. Také si 
lidé začnou spojovat vaší značku s naším projek-
tem „sponzorované osobní dopravy“ a tím roste 
i pozitivní mínění veřejnosti o značce partnera.

Pronájem reklamních ploch
Vzhledem k pravidelné výměně reklam je doba 
pronájmu vozu stanovena vždy na konkrétní 
dobu (4 měsíce). Po 4 měsících se � otila vozů ob-
mění a je možné realizovat další kampaň.

Flotila vozů AUTO NAD STOVKU
Hyundai i10 (automat), Hyundai i20
Hyundai ix20, Hyundai i30 kombi,
Hyundai i40 kombi, Hyundai Tucson,
Hyundai Kona, Hyundai 350 bus

ELEKTROVOZY
Hyundai Kona electric
Hyundai IONIQ electric

VOZY PRO NÁCTILETÉ
Chatenet (od 15 let)

NABÍZÍME INOVATIVNÍ POJÍZDNOU REKLAMU. Vozy, které lidé 
neustále potkávají nejen v hlavním městě, nepřehlédnete.

Zajímavým způsobem PROPOJUJEME FIRMY, které chtějí mít pohybli-
vou reklamu v ulicích s garantovanou viditelností, A UŽIVATELE cenově 
dostupného způsobu provozování auta. 

AUTO NAD STOVKU je obdobou systému AUTO ZA STOVKU, ale s vozy 
vyšší třídy. CENA PRONÁJMU VOZU JE OD110 KČ ZA DEN bez DPH.

Reklama na vozech Rozměry Cena reklamy *

Boky (2x 6000) 165x50 cm 12 000 Kč

Přední kapota 120x50 cm 8 000 Kč

Zadní dveře 115x27 cm 5 000 Kč

Přední blatník (2x 2500) 50x20 cm 5 000 Kč

Zadní nárazník 140x9 cm 3 000 Kč

Zadní okno 130x40 cm 5 000 Kč

Přední nárazník (2x 1500) 25x10 cm 3 000 Kč

Varianta Exclusive  (celý vůz) 30 000 Kč

* Uvedené ceny jsou za auto/měsíc. Cena polepu vozů je počítána individuálně dle náročnosti. Polep vozů hradí partner.


