
 

 

Euro – ekonomický týdeník, registrace MK ČR E 8030. Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 

00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento 

ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. 

profil a ceník informační služby Euro24 
 

- aktuální denní monitoring ekonomického zpravodajství do Vašeho e-mailu. 

 

informační služba euro24 poskytuje aktuální zprávy: 

- z ekonomiky 

- z politiky 

- ze společnosti 

- kurzy měn (EUR, USD, GBP) a situace na akciových trzích 

 

profil: 

Informační služba Euro 24 je denní, nezávislé a komplexní 

elektronické zpravodajství převážně ze světa českého 

byznysu, ekonomiky a politiky. 

 

Pilířem služby je jednostránkové vlastní zpravodajství a 

analytický přehled nových informací zveřejněných v tisku. 

 

Newsletter je zasílán v PDF formátu na osobní  

e-mailovou adresu uživatele a zároveň je pod jeho jménem 

a heslem také k dispozici na ww.euro.cz. 

 

jedinečnost: 

- komplexní monitoring tisku – úspora času 

- jedno předplatné pro celou firmu – úspora finančních nákladů 

- zprávy jsou pečlivě vybírány a řazeny profesionálním týmem 

redaktorů  

- týdeníku Euro 

- klient obdrží Euro24 každý pracovní den v ranních hodinách 

- informace jsou objektivní, přesné a doručené včas do „vlastních 

rukou“ 

- služba okamžitých e-mailů aktuálně reagujících na denní události 
- přístup do archivu informační služby Euro24 a týdeníku Euro 

 

 

Možnosti inzerce 

 

 Statický banner o velikosti 720x260px 

 Banner je umístěn v PDF I v těle e-mailu. Odkaz vede 

přímo na webové stránky inzerenta 

 reklamní sdělení o délce 500 znaků na TOP pozici v mailu, 

s umístěním textového odkazu vedoucím na stránky 

inzerenta 

 

Komerční sdělení v Ekomailu nyní může obsahovat i obrázek! 

 

Inzerce je zacílená na exkluzivní cílovou skupinu odběratelů 

Euro24 a E15news. 

 

Cílová skupina: TOP management firem, vysoce postavení 

zaměstnanci státní správy, politici. 

 

Socioekonomický profil odběratelů: AB podle ABCDE klasifikace 

Cena produktu: 105 000,- bez DPH/týden 

Kontakt pro dotazy týkající se inzerce: 

- email: klimperova@mf.cz 

- telefon: 737 289 125 

Informační službu Euro24 vám budeme posílat za jednotnou 

cenu na libovolný počet e-mailových adres. Nákupem služby 

ušetříte vy i vaši spolupracovníci čas, který byste jinak věnovali 

četbě novin či webových portálů. 

 

Kompletní balíček služby euro24 na jeden rok  - 24 000 Kč bez 

DPH 

 

- ranní souhrnné zpravodajství zasílané e-mailem v PDF formátu 

- zasílaní krátkých aktuálních zpráv v průběhu dne  

- kompletní přístup do archivu týdeníku Euro  

- přístup do archivu informační služby Euro24 

 

předplatné euro24 pro Vás zajišťuje Petra Klimperová 

e-mail: klimperova@mf.cz 

tel.: 737 289 125 

 

Pro využití 14-ti denního zkušebního předplatného zdarma či v 

případě jakýchkoliv otázek či žádostí ohledně informační služby 

Euro24 nás kontaktujte na  klimperova@mf.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stornovací podmínky 

Pro stanovení výše stornovacího poplatku je rozhodující datum, ve kterém se vydavatel 

prokazatelně dozvěděl o stornování objednávky. 
pokud k tomu dojde: 

a) méně než 4 týdny před plánovaným datem uveřejnění – 100 % sjednané ceny 

b) méně než 6 týdnů před plánovaným datem uveřejnění – 80 % sjednané ceny 

c) méně než 8 týdnů před plánovaným datem uveřejnění – 20 % sjednané ceny 

 
platební podmínky 

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů. První dvě objednávky nového  

zadavatele inzerce, či zadavatele, který v týdeníku Euro neinzeroval v posledních  

18ti měsících, budou realizovány vždy po platbě předem. Veškeré ceny jsou uvedeny bez 

20 % DPH. 

 

reklamace 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 7 dní od data uveřejnění inzerátu. 
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