




MarketingSalesMedia je první titul v České
republice určený primárně pro zadavatele
reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá
5000 odběratelů na Českém trhu.

Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem
s rozhodovacími pravomocemi klíčové
informace, analýzy, unikátní výzkumy a další
podklady nezbytné pro jejich odpovědné
rozhodování.

Součástí projektu je webová stránka, která
díky propojení s nejčtenějším zpravodajským
týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u
klíčových zadavatelů.

Hlavním cílem MarketingSalesMedia je
pomáhat zadavatelům reklamy s klíčovým
požadavkem majitelů firem – prodávat.
Zkušený redakční tým, který má zkušenosti a
dobře vybudované kontakty v maloobchodní
síti a mezi zadavateli reklamy je zárukou
relevantního obsahu.

Projekt MarketingSalesMedia si klade za cíl
přicházet s novými tématy anebo s pohledy na
události, které pomohou lidem s
rozhodovacími pravomocemi v jejich práci.
Tomu by měla napomoci i skutečnost, že je
psán moderním a srozumitelným stylem.



Nabízíme přístup k lidem, kteří rozhodují o rozdělení
rozpočtů na podporu prodeje a marketingu. Tištěný
týdeník je jednou z nejlepších forem, jak oslovit tuto
unikátní cílovou skupinu. Ale v žádném případě není
jediný. Nabízíme i operativnější formy komunikace s
touto cílovou skupinou
– webové stránky s unikátním zpravodajstvím
- semináře
- konference
- účast na kulatých stolech
- možnost předávání profesních cen
- realizace výzkumu prostřednictvím nezávislého média
- product placement

Nový produkt vám přináší možnost efektivního budování
povědomí o značce třeba prostřednictvím sofistikovaného
content marketingu, systematické budování značky,
pomoc s repositioningem vaší značky.

představení



cílová skupina

Naši čtenáři

• pracují ve vrcholových pozicích a patří do 
skupiny lidí s rozhodovacími pravomocemi

• rozhodují o rozdělení marketingových rozpočtů
• odpovídají za investice do podpory prodeje
• spolupodílí se na dalších investicích firem
• ve svém osobním životě patří do bonitní 

cílové skupiny
• patří mezi elitu českého business života



Sféra výroby, obchodu a služeb
komunikační agentury
média
služby pro marketing

vrcholový management (CEO, CFO)
sales management
marketing management
produkt management
agentury
management médií

cílová skupina
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Periodicita: týdeník, vychází v pondělí
Formát: 210 x 280 mm
Barevnost: 4B 
Papír: 80g Alparex
Vazba: V 1
Cena za výtisk: 65 Kč
Cena předplatného: 2914 Kč

MarketingSalesMedia je kromě řízené distribuce k dostání rovněž
ve vybraných prodejnách Geco tabák, Relay a dalších prodejnách
tisku po celé ČR (celkem ve více než 200 místech).

představení

Předplatné a ukázkový výtisk zdarma získáte na webu shop.tyden.cz 



Využijte sílu časopisu MarketingSalesMedia a unikátní
efektivity, kterou nabízí mediální typ Business to
Business. Naše nabídka reklamních formátů umožňuje
z našeho magazínu vytvořit ideální nosič pro vaše
komerční sdělení.

Vyberte si z následujících možností:
• Široké spektrum standardních inzertních formátů
• Speciální inzertní projekty s využitím

nejmodernějších tiskových technologií
• Speciální inzertní projekty s cílenou distribucí
• Obsahové speciály a firemní a tématické

supplementy

• Anebo prostě zavolejte se svým nápadem. Jsme
připravení zkusit nové věci.

představení



Časopis MarketingSalesMedia je pořadatelem odborných konferencí a seminářů. Staňte se partnery našich eventů i Vy! 
Mezi partnery konferencí patří například: 

Komerční Banka, MasterCard, Prima, Ottima, GE Money Bank, Global Payments Europe, Wincor Nixdorf, Recruit CZ, 
Global Marketing, PwC, SBK a další…

konference



www.marketingsales.cz

Měsíční návštěvnost webu www.marketingsales.cz dosahuje 40.000 unikátních uživatelů. 



1/1 junior page 1/2 výška                   ½ šířka                      1/3 výška                  1/3 šířka
182x256 120x170 89x256 182x126                      58x256                     182x84

(210 x 280) (103x280)                (210 x 140)                   (72x280)                    (210x98)                 

89x126 120x93                   58x126  89x84 182x40 (210x54)             58x93  89x62            56x46  89x30
¼ výška                       ¼ šířka                           1/6 1/6 šířka                         1/8           1/16

formát cena v Kč

1/1 72 000
junior page 45 000
1/2 41 000
1/3 28 000
1/4 21 500
1/6 14 500
1/8 11 500
1/16 5 800

4. strana obálky        95 000 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

SLEVY:

personální inzerce – 50%

opakovací - 3x……3%, 4-6x…….5%, 7-10x……7% , 11-
20x……13%, více než 21x……20%

objemové - od 1mil. Kč – 4%, od 2mil. Kč – 6%, od 3mil. 
Kč  - 9%, od 4mil. Kč – 12%, od 5mil. – 16%

PŘIRÁŽKY: 

Za umístění: 25%

Rozměry jsou uvedeny vždy jako šířka x výška v mm. Rozměry NA SPAD (v závorkách) jsou uvedeny po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o 
dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu. 

CENÍK INZERCE





Šéfredaktor Inzerce: Marketing:
Daniel Köppl František Frídl Jan Kulich
Tel.: 222 994 017 Tel.: 724 339 829  Tel.: 605227541 
Email: koppl@empresamedia.cz Email: fridl@empresamedia.cz Email: kulich@empresamedia.cz

kontakty

Redakce:
Bohouš Bohuněk Eva Zakálová
Tel.: 604916195 Tel.: 777618486
Email: bohunek@empresamedia.cz Email: zakalova@empresamedia.cz

Radana Čechová Jana Chuchvalcová
Tel.: 603196611 Tel.:  737273719
Email: cechova@empresamedia.cz Email: chuchvalcova@empresamedia.cz

Jan Patera Klára Čikarová
Tel.: 731421751       Tel.: 724370862                                                         
Email: patera@empresamedia.cz Email: cikarova@empresamedia.cz


