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Česko / anglický palubní časopis
pro cestující na letech Smartwings
a Českých aerolinií
CHARAKTERISTIKA TITULU

Více než 10 milionů potenciálních čtenářů ročně! Velkou cílovou skupinu oslovuje palubní časopis MyWings, lifestylový
magazín s unikátním obsahem a dosahem. S časopisem se potkávají pasažéři, kteří cestují s největším českým leteckým
dopravcem Smartwings Group (Smartwings a České aerolinie). Časopis má 132 stran a vychází čtyřikrát za rok. Obsahově
těží z širokého portfolia destinací Smartwings a ČSA. Čtenářům je tak prezentován atraktivní mix evropských velkoměst,
dovolenkových lokalit i exotických destinací. Součástí jsou rozhovory s cestovateli, ale i s inspirativními osobnostmi z
různých oborů. V časopise nesmí chybět atraktivní lifestylová témata. Každé vydání obsahuje zároveň pasáž věnovanou 3
tematickým příběhům ze sportu, designu, módy či kultury.

O SMARTWINGS GROUP
Jedná se o největšího českého leteckého dopravce a současně jednoho z nejrychleji rostoucích
přepravců ve střední Evropě. V rámci letecké přepravy koncern využívá dvou obchodních značek
Smartwings a České aerolinie. S těmito značkami se můžete setkat na pravidelných linkách a na
tzv. charterových letech. Nový časopis je k dispozici i na palubách letadel kategorie Business jet.
Ročně přepraví celá skupina více než 10 milionů pasažérů. Jednotlivé společnosti Smartwings
Group působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.
Aktuálně disponuje flotilou 65 letadel. Ta přistávají ročně na více než 400 letištích po celém světě.

STRUKTURA ČTENÁŘŮ

FORMA
•
•
•

Podle
příjmových
skupin

Poměr
ženy / muži

Podle země
původu

tištěná
elektronická na LCD v letadlech
elektronická umístěná
na portálech
elektronických médií

www.cotmedia.cz
35 000 – 50 000 Kč 43 %

Ženy 44 %

Tuzemští 48 %

50 000 – 100 000 Kč 38 %

Muži 56 %

Zahraniční 52 %

NÁKLAD

Více než 100 000 Kč 19 %

90 000 ks
DISTRIBUCE
•

na všech linkách Smartwings a Českých aerolinií

•

každý cestující má vlastní výtisk v kapse sedačky před sebou

•

na zahraničních pobočkách letecké společnosti a na promoakcích

•

ve vybrané síti nejvýznamnějších hotelů v rámci ČR, v lobby i na pokojích

PERIODICITA

čtvrtletník

Více informací a ukázky časopisů na

https://cotmedia.cz/tituly/mywings-cj-aj/
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CENÍK A FORMÁTY INZERTNÍCH PLOCH

Dvoustrana
390 x 260 mm
(spad 3 mm)
240 000 Kč
9 800 EUR

Celostrana
195 x 260 mm
(spad 3 mm)
150 000 Kč
6 100 EUR

1/2 strana
158 x 107 mm
85 000 Kč
3 470 EUR

Zadní strana obálky
195 x 260 mm
(spad 3 mm)
280 000 Kč
11 430 EUR

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
Textové zpracování a
korektury – 1 normostrana
350 Kč
14,50 EUR

Překlad – 1 normostrana

Grafické zpracování

500 Kč
20,50 EUR

350 Kč / hod
14,50 EUR / hod

HARMONOGRAM VYDÁNÍ
Vydání na období

Uzávěrka

Expedice

01 – 03 / 2020

16. 10. 2019

1. 1. 2020

04 – 06 / 2020

28. 1. 2020

1. 4. 2020

07 – 09 / 2020

27. 4. 2020

1. 7. 2020

10 – 12 / 2020

28. 7. 2020

1. 10. 2020

01 – 03 / 2021

20. 10. 2020

1. 1. 2021

6 700 000
přepravených
pasažérů
v roce 2018

83 %

pasažérů

vezme časopis do ruky
a prolistuje jej

49 %

pasažérů

jej čte opakovaně
při cestě zpět

4 442 000
čtenářů
ročně

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 zadavatel provozuje dopravu. V inzerci nemohou být zobrazeny nahé lidské postavy. Tento požadavek se
vztahuje také na umělecká díla.

Více informací a ukázky časopisů na

https://cotmedia.cz/tituly/mywings-cj-aj/

