MEDIAKIT 2022

210 000

150 000+

840 000

ELEKTRONICKÁ
DISTRIBUCE

ČTENÁŘU ROČNĚ

ČTENOST VYDÁNÍ

ČTENOST VYDÁNÍ: 210 000 PERIODICITA: ČTVRTLETNÍK
TIŠTENÝ NÁKLAD : 20 000 KS / VYDÁNÍ
ONLINE DISTRIBUCE: 150 000+ / VYDÁNÍ

DISTRIBUCE
adresná, jmenovitá – distribuce společně s prestižním magazínem Be the Best

každý partner vydání obdrží 2 000 výtisků pro distribuci svým stakeholders
elektronická distribuce partnerům Leo Express, elektronická distribuce ostatním partnerům

CHARAKTERISTIKA TITULU

vybrané eventové akce

FUTU je komunikační platforma pro naši budoucnost. Hlavní obsahovou linkou tohoto výjimečného
magazínu je udržitelný rozvoj v rámci podnikání doplněný o moderní technologie a aktuální
enviromentální trendy, protože naši budoucnost tvoříme nyní. Součástí obsahu jsou rozhovory s
odborníky, případové studie, analýzy, infografiky – myšlenkové mapy a časové osy, reportáže, ale
také prezentace produktů a služeb, které komunikujeme formou lifestylových témat, u nichž není
patrný primární obchodní cíl.
Myšlence budoucnosti odpovídá i moderní, atraktivní a zároveň elegantní layout magazínu.
Vychází v tištěné a elektronické podobě.

CÍLOVÉ SKUPINY ČTENÁŘŮ (TIŠTĚNÁ + ONLINE DISTRIBUCE)

STRUKTURA ČTENÁŘŮ V RÁMCI DISTRIBUCE

*

*
PODLE
PŘÍJMOVÝCH
SKUPIN

*
PRACOVNÍ
POZICE

manažeři oddělení CSR, environmentální manažeři

38 %

ředitelé a majitelé společností
manažeři oddělení nákupu a služeb, finanční ředitelé, manažeři pro řízení rozvoje podnikání
partneři a zákazníci dopravce Leo Express - elektronická distribuce na 150 000 kontaktů

600 000–1 199 999 Kč ročně

52 %
1 200 000 Kč a více ročně

10 %
více informací cot.cz/tituly/futu/

Ostatní

*Distribuce Be the Best

93 %

Majitel, ředitel,
vrcholový manažer,
pracovník s podřízenými útvary

7%

Pracovník bez podřízených

**
VĚKOVÉ
SKUPINY

PODLE
VZDĚLÁNÍ

78 %
Vysokoškolské

22 %
Středoškolské

4%

20 %

do 18 let

35 - 44 let

6%
18 - 24 let

52 %

25 - 34 let

5%

více než 65 let

7%

45 - 54 let

6%
55 - 64 let

**Distribuce Leo Express

MEDIAKIT 2022

HARMONOGRAM VYDÁNÍ
Vydání na období

Uzávěrka

Expedice

Jaro – 1/2022

17. 01. 2022

28. 03. 2022

Léto – 2/2022

19. 04. 2022

15. 06. 2022

Podzim – 3/2022

16. 08. 2022

12. 10. 2022

Zima – 4/2022

24. 10. 2022

16. 12. 2022

12x
maximální počet partnerů ve vydání je pět
Partner vydání – 12 stran
210 x 280 mm (+ spad 3 mm)
135 000 Kč

Celostrana
210 x 280 mm (+ spad 3 mm)
25 000 Kč

partner má k dispozici 12 stran
každý partner má zaručenou oborovou exkluzivitu v daném vydání

Cena v EUR se stanovuje na základě aktuálního kurzu

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
Focení v sídle partnera (klient získává autorská práva pro užití fotografií) 10 – 15 000 Kč (cena se odvíjí od počtu
výstupů a náročnosti produkce)

Grafické zpracování (image inzerce) 650 Kč / hod.

Vydavatel / zadavatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce, zejména pokud by svým obsahem či typem inzerovaných služebpoškozovala oprávněné zájmy vydavatele / zadavatele a svým obsahem by mohla poškodit dobré jméno u veřejnosti či u jejíčásti 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 cot.cz/tituly/futu/

