Dialog, síťování, sdílení –
jsou hlavní výzvy magazínu
českých nejlepších
Be the Best

CHARAKTERISTIKA TITULU
Prestižní čtvrtletník obsahuje nadčasové příběhy úspěšných českých osobností – podnikatelů, expertů, vědců, sportovců
i umělců. Pravidelně v něm najdete inspirativní rozhovory se známými i méně známými osobnostmi, současné
ekonomické i společenské trendy, které ovlivňují současnost i budoucnost. Všímáme si také novinek z oblasti životního
stylu, služeb, designu, módy nebo vysoké gastronomie.
COT media se dlouhodobě snaží propojovat svět byznysu a politiky zajímavými akcemi a v magazínu tak nechybí ani
reportáže z prestižních setkání a akcí, z nichž mnohé také vydavatelství pořádá či spolupořádá.

DISTRIBUCE

CÍLOVÉ SKUPINY / STRUKTURA ČTENÁŘŮ
•

Podle
příjmových
skupin

600 000 – 1 199 999 Kč ročně 38 %
1 200 000 Kč ročně a více 52 %
Ostatní 10 %

FORMA

Podle
pracovního
zařazení

•
•

Pracovník s podřízenými útvary, majitel,
ředitel, vrcholový manažer 93 %
Pracovník bez podřízených 7 %

adresná, jmenovitá

tištěná
elektronická umístěná
na portálech
elektronických médií

www.cotmedia.cz

NÁKLAD

8000 ks
Vysokoškolské 78 %
Středoškolské 22 %

Podle
dosaženého
vzdělání

Náklad ověřován
v ABC ČR

PERIODICITA

čtvrtletník
Více informací a ukázky časopisů na

https://cotmedia.cz/tituly/be-the-best/

CENÍK A FORMÁTY INZERTNÍCH PLOCH

Dvoustrana A4
458 x 297 mm
(spad 3 mm)
120 000 Kč
4 800 EUR

Celostrana A4
229 x 297 mm
(spad 3 mm)
90 000 Kč
3 600 EUR

Zadní strana obálky
229 x 297 mm
(spad 3 mm)
150 000 Kč
6 000 EUR

2. strana obálky
229 x 297 mm
(spad 3 mm)
120 000 Kč
4 800 EUR

1/2 strana
200 x 121 mm
(spad 3 mm)
50 000 Kč
2 000 EUR

Rozkládací obálka
458 x 297 mm
(spad 3 mm)
180 000 Kč
7 200 EUR

3. strana obálky
229 x 297 mm
(spad 3 mm)
95 000 Kč
3 800EUR

HARMONOGRAM VYDÁNÍ
Vydání

Uzávěrka

Expedice

Jaro – 1/2020

20. 1. 2020

7. 3. 2020

Léto – 2/2020

14. 4. 2020

4. 6. 2020

Podzim – 3/2020

18. 8. 2020

6. 10. 2020

Zima – 4/2020

26. 10. 2020

14. 12. 2020

Vydavatel / zadavatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce, zejména pokud by svým obsahem či typem inzerovaných služeb
poškozovala oprávněné zájmy vydavatele / zadavatele a svým obsahem by mohla poškodit dobré jméno u veřejnosti či u její
části a pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy nejen České republiky, ale i kteréhokoliv
státu, na jehož území se magazín distribuuje.

Více informací a ukázky časopisů na

https://cotmedia.cz/tituly/be-the-best/

