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Vydavatelství Mladá fronta
je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí. Divize
Online z vydavatelství Mladá fronta patří k významným hráčům
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Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

Divize Online přináší pestré portfolio online projektů, zaměřujeme se především na segment zpravodajský, technologický,
transakční, herní a zábavní.
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Ekonomické zpravodajství
s vlastním názorem
Zpravodajský web týdeníku Euro. Denně přináší aktuální zprávy
ze světa ekonomiky, politiky, státní správy a samosprávy. Stejně
jako tištěné vydání týdeníku Euro si zakládá na hlubším vhledu
do událostí, které ostatní média zachycují jen velmi zběžně.
• Euro Newsletter – denní výběr ze zpravodajství webu Euro.cz
• Euro TV – webová televize nabízí rozhovory se zajímavými
tvářemi z byznysu a politiky
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z Vláda podpořila dluhovou amnestii
z Vrchní soud zprostil Vitáskovou obžaloby

Zpravodajství, které odebírají
přední čeští byznysmeni
Informační služba Euro24 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.
Výhody:
• komplexní monitoring tisku – úspora času
• jedno předplatné pro celou firmu – úspora finančních nákladů
• klient obdrží Euro24 každý pracovní den v ranních hodinách
e-mailem v PDF formátu
• zasílání krátkých aktuálních zpráv v průběhu dne
(dle nastavení frekvence/času klientem)
• možnost bannerové reklamy – v PDF i v těle mailu
• možnost vlastní hlavičky – vlastní přehled zpráv pro své
zaměstnance nebo klienty
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Zdravotnictví
Odborný web Zdravi.euro.cz
a medicína
Zdravotnictvíkaždodenní
a medicína
nabízí
zpravodajství
a monitoring tisku z oblasti zdravotnictví
logo - krátká černobílá varianta negativ

logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zdravotnictví
Tento server je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví, především
lékaa
medicína
řům, farmaceutům, manažerům nemocnic, zdravotním sestrám, studenZdravotnictví a medicína
tům medicíny a zástupcům středního zdravotnického personálu. Mnoho
užitečných informací zde nalezne i široká veřejnost, která se zajímá o danou problematiku.

Odborné zaměření webu Zdravi.euro.cz je dáno především rozsáhlým
archivem odborných textů a materiálů z periodik Zdravotnické noviny,
Postgraduální medicína, Sestra a jejich souvisejících příloh.
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Magazín zaměřený
na automobily, motocykly
a život řidiče
Vedle zpravodajství z oboru přináší také erudované testy včetně podrobného srovnávání konkurenčních modelů a recenze ojetých vozů.
Tým zkušených motoristických redaktorů vytváří obsah nejen pro automobilové nadšence, ale pro všechny, kteří hledají relevantní spotřebitelské informace o nejprodávanějších automobilech všech cenových kategorií.
• Newsletter – týdenní výběr nejzajímavějších aktualit z automobilového světa společně s podrobnými recenzemi nových i ojetých vozů

82 %
71 %
61 %
AB

muži

20–49 let

SŠ + VŠ

485 607 RU
2 005 295 PV

Web Finance.cz vás
provede světem osobních
i firemních financí
Naleznete na něm rady, kam uložit své peníze, kde si půjčit, kde se pojistit. Informace dostanete rychle a hlavně naleznete produkt, který je
pro vás nejvýhodnější.
Finance.cz však nejsou jen spotřebitelským portálem, ale i zpravodajským webem, který každý den přináší obsáhlé zpravodajství z trhů
a díky spolupráci s týdeníkem Euro má i exkluzivní informace z byznysu
nejen v Česku, ale i ve světě.
• Newsletter – aktuální informace ze světa financí, přes 45 000 příjemců

53 %
61 %
64 %
AB

ženy

30–59 let

SŠ + VŠ

1 053 685 RU
3 266 120 PV

Zábavní pack
Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

347 683 RU
7 614 581 PV

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR)

logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta

logo - dlouhá černobílá varianta

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta negativ

Zdravotnictví a medicína

logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zdravotnictví
a medicína

Denně aktuální informace
ze světa seriálů a vybraných
filmových sérií
Edna je komunitní web, který denně přináší čtenářům aktuální informace ze světa seriálů a vybraných filmových sérií. Kromě obsáhlých článků, fotogalerií či trailerů najdou lidé na největším českém seriálovém webu také české titulky.
Edna funguje zároveň jako unikátní služba automaticky doporučující seriály a každý zaregistrovaný uživatel si může personalizovat
hlavní stránku webu podle svého seriálového vkusu. Ednu píšou
fanoušci pro fanoušky už od roku 2008. V databázi má tisícovku
seriálových či filmových webů.
• Počet zobrazení videa – 50 000 přehrání/týden

63 %
82 %
66 %

muži

12–39 let

SŠ + VŠ

250 215 RU
6 670 684 PV

Nejlepší videa z celého světa
s českým překladem
Začátkem roku 2010 vznikl nadšenecký web Videačesky.cz, který uživatelům přinesl zajímavá videa opatřená českými titulky. Pro
českou a slovenskou scénu tak například objevil a přeložil americké
a britské talkshow a mnoho dalšího. Necelý rok po založení web
získal ocenění Křišťálová lupa v kategorii Dobrej nápad. Na webu Videačesky.cz se od počátku pravidelně objevují nová zajímavá a poutavá
videa s českými titulky, jejichž počet se blíží 10 000.
• Počet zobrazení videa – 50 000 přehrání/týden

72 %
68 %
65 %
ABC

muži

20–39 let

SŠ + VŠ

108 221 RU
1 179 399 PV

Technologický pack
Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

711 094 RU
2 469 960 PV

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR)

logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta

logo - dlouhá černobílá varianta

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta negativ

Zdravotnictví a medicína

logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zdravotnictví
a medicína

Čtvrtý nejnavštěvovanější
český web zaměřený na IT
zpravodajství
Spuštěn byl v dubnu 2010, od té doby na něm vyšlo téměř
50 000 článků o počítačích, mobilech, internetu a jiných moderních technologiích.
Mimo zpravodajství na Cnews.cz vycházejí také obsáhlé
recenze produktů, velké srovnávací testy, nákupní rady, návody nebo komentáře. Součástí je rovněž diskusní fórum, ve kterém si sami uživatelé radí s problémy a vyměňují poznatky o IT.

79 %
72 %
56 %
AB

muži

20–49 let

SŠ + VŠ

526 550 RU
1 883 406 PV

Stahovací server s rozsáhlou
PC poradnou, velkou
databází programů a her
ke stažení zdarma
Web Můjsoubor.cz svým návštěvníkům nabízí ke stažení více než
6000 aplikací, programů a her zdarma. Toto číslo každým dnem roste
o zajímavé a aktuální programy. Všechny aplikace jsou pak opatřeny
českým popisem a návštěvníci mohou využít i obsáhlé PC poradny.
Na webu navíc vycházejí články, které se věnují aktuálním herním
nebo IT tématům.

61 %
76 %

muži

12–49 let

157 081 RU
470 631 PV

Download server nabízející
ke stažení programy,
aplikace a hry zcela zdarma
Stahovací server Stáhnu.cz byl vybudován od prvního souboru
a v současnosti nabízí přes 6000 aplikací, programů a her.
Návštěvníci mohou díky kvalitnímu vyhledávání najít aplikace
nebo programy, které přesně naplní jejich potřeby. V případě
nejasností a problémů pak mají k dispozici i PC poradnu.

67 %
63 %
ABC

muži

12–39 let

124 430 RU
452 736 PV

Herní pack
Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

176 044 RU
2 825 892 PV

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR)

logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta

logo - dlouhá černobílá varianta

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta negativ

Zdravotnictví a medicína

logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zdravotnictví
a medicína

Web zaměřený na
zájmy dívek ve věku 6–16
Na webu si mohou přečíst o nejnovějších trendech v kosmetice či módě. Mohou si také vyplnit různé testy z filmových, pohádkových nebo jiných odvětví. Velkým lákadlem je možnost
psát si vlastní blog a dát o sobě vědět ostatním uživatelům.

71 %
59 %

ženy

12–39 let

95 759 RU
1 423 615 PV

Zábavní herní web
pro všechny
bez rozdílu věku
Svou hru si tu najdou jak ti nejmenší, tak i maminky na
mateřské nebo babičky s vnoučaty. Pro hráčskou komunitu web pravidelně připravuje publikace o nejnovějších PC a mobilních hrách. Velkou výhodou je nespočetné množství HTML5 her, které si můžete zahrát
na svých mobilních zařízeních.

57 %
73 %

ženy

12–49 let

97 696 RU
1 681 761 PV

Ostatní weby
Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

125 432 RU
284 065 PV

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR)

logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta

logo - dlouhá černobílá varianta

Zdravotnictví
a medicína

Zdravotnictví a medicína
logo - krátká černobílá varianta negativ

Zdravotnictví a medicína

logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zdravotnictví
a medicína

Srovnání cen produktů
šetří čas i peníze
Server nabízí intuitivní a přehledné vyhledávání zboží,
a to nejen pomocí běžného vyhledávacího pole, ale
také katalogu s pečlivě tříděnými, administrovanými produkty. Na webu můžete porovnat zboží z více než 1500
online obchodů rozdělené na 5 500 000 produktů.

50 %
74 %
ABC

muži

30–59 let

107 845 RU
186 295 PV

Nový online průvodce
pro všechny návštěvníky hor
Na webu najdete kromě praktických informací také recenze
návštěvníků, přehled služeb konkrétních horských středisek,
jako jsou například půjčovny a servisy lyží, parkování, dětské
koutky v restauracích, informace o běžeckých tratích, zasněžování apod. K dispozici jsou zde také webkamery. Navíc má
plně responzivní webdesign,takže se při prohlížení přizpůsobí
vašim mobilům a tabletům.
• Newsletter – aktuální zpravodajství

67 %

ženy

69 %
ABC

20–49 let

48 945 RU
168 785 PV

Sesterský projekt
českého portálu Finance.cz

248 341 RU
467 258 PV

Uživatelům nabízí informace ze světa osobních i firemních financí.
Naleznete na něm články, rady, kalkulačky a srovnání finančních
produktů. Rychle a jednoduše tak dostanete užitečné informace,
jak vyřídit daně či důchody, o jakou si říci mzdu, kam uložit své
peníze, kde si je půjčit, kde se pojistit či který produkt je pro vás
nejvýhodnější. Finance.sk jsou zároveň i zpravodajským webem.
Každý den přinášejí obsáhlé zpravodajství ze všech oblastí finančního světa. Finance.sk jsou aktuálně nejrychleji rostoucím
ekonomickým webem na Slovensku a už patří mezi tři největší
slovenské ekonomické weby.

Zdroj: AIMmonitor 1-9/2018
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