Časopis pro každého podnikatele
a manažera
CHARAKTERISTIKA TITULU
Měsíčník vydává Hospodářská komora České republiky již od roku 2000, od roku 2010 jej redakčně připravuje naše
vydavatelství. Časopis je názorovou platformou českých podnikatelů a jako takový se snaží vytvářet prostor pro širokou
diskusi nad hospodářskými tématy, sledovat a komentovat vývoj ekonomického prostředí a podmínek a mapovat
jednotlivé segmenty tuzemské ekonomiky. Představuje také profily špičkových českých manažerů, podniků i projektů a v
neposlední řadě přináší expertní, trendové a inspirativní pohledy na oblasti, které v souhrnu utvářejí životní cyklus každé
firmy bez ohledu na obor podnikání či velikost. Těší nás, že se časopis, který v sobě spojuje odborně kvalitní obsah s
jedinečnou adresnou distribucí, stal úspěšným a respektovaným podnikatelským titulem, a tedy i unikátním nástrojem k
cílenému oslovení širokého spektra podnikatelů a státní či veřejné správy.
HK ČR sdružuje 119 asociací, svazů, cechů a klastrů a s nimi i více než 16 000 právnických a fyzických osob, které
zaměstnávají téměř dvě třetiny ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR a jejichž podíl . Podíl čelnů HK ČR na celkovém
HDP tvoří 60% což je cca 3 200 miliard korun. Téměř 80% procent této sumy vytvářejí firmy se 100 a více zaměstnanci.

CÍLOVÉ SKUPINY / STRUKTURA ČTENÁŘŮ
Služby ostatní (pro veřejnost) 30 %

Neuvedeno 35 %
1–25 36 %
26–100 15 %
101–500 10 %
501–1000 + 4 %

Strojírenství, elektrotechnika 11,8 %
Stavebnictví, stavební materiály 10,6 %
Obchod + bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování 10,4 %

Podle
oboru
činnosti

Ubytování, stravování a pohostinství, cestovní ruch 9,9 %
Zpracovatelský průmysl (chemie, nábytek, dřevo, tabák, useň, plast, sklo) 6,2
%
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody a tepla + telekomunikace, informační
technologie 6 %
Školství, kultura a vzdělávání 4,4 %

Podle počtu
zaměstnanců

Ekonomické a právní poradenství 3,8 %

DISTRIBUCE
•
•
•
•
•
•
•

16 000 firem – členů HK ČR
60 regionálních kanceláří HK ČR
119 profesních asociací a
oborových sdružení
V.I.P. osobnosti českého
politického, společenského a
hospodářského života
všechny ambasády ČR a Česká
centra v Evropě
vládní agentury, státní správa
81 senátorů, 200 poslanců,
hejtmani, primátoři a starostové

FORMA
•
•

tištěná
Elektronická - umístěná na portálech elektronických médií

www.cotmedia.cz
NÁKLAD

16 500 ks

PERIODICITA

měsíčník

Náklad ověřován v ABC ČR

Více informací a ukázky časopisů na

https://cotmedia.cz/tituly/komora/

CENÍK A FORMÁTY INZERTNÍCH PLOCH
Vydavatel má právo odmítnout uveřejnění
inzerce, zejména pokud by svým obsahem či
typem
inzerovaných
služeb
poškozovala
oprávněné zájmy vydavatele 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
České
republiky.

Dvoustrana A4
420 x 297 mm
(spad 4 mm)
120 000 Kč
4 900 EUR

Celostrana A4
210 x 297 mm
(spad 4 mm)
79 000 Kč
3 230 EUR

1/2 strana
188 x 125 mm

Zadní strana obálky
210 x 297 mm
(spad 4 mm)
129 000 Kč
5 270 EUR

2. strana obálky
210 x 297 mm
(spad 4 mm)
99 000 Kč
4 040 EUR

3. strana obálky
210 x 297 mm
(spad 4 mm)
89 000 Kč
3 640 EUR

42 000 Kč
1 720 EUR

Vkládání
leták do vel. A4
Od 3,50 Kč za kus

HARMONOGRAM VYDÁNÍ
Vydání

Uzávěrka

Expedice

Zima 2019

4. 11. 2019

17.12. 2019

Únor

3. 1. 2020

3. 2. 2020

Březen

30. 1. 2020

2. 3. 2020

Duben

4. 3. 2020

1. 4. 2020

Květen

2. 4. 2020

4. 5. 2020

Červen

11. 5. 2020

8. 6. 2020

Letní vydání

4. 6. 2020

1. 7. 2020

Září

5. 8. 2020

1. 9. 2020

Říjen

3. 9. 2020

1. 10. 2020

Listopad

2. 10. 2020

2. 11. 2020

Zima 2020

3. 11. 2020

15. 12. 2020

Více informací a ukázky časopisů na

https://cotmedia.cz/tituly/komora/

