Vážené dámy a vážení pánové!
Představujeme nejstarší a nejúspěšnější ruské časopis v České republice, jež existuji od roku 1995. Cílem našeho analyticko-informačního
měsíčníku je propagace České republiky mezi stále narůstajícím počtem ruský mluvicích turistu, nejen z Ruska a okolních států, ale taktéž z řad
rusů žijících v západní Evropě, Izraeli a Americe. „Česko dnes“ (Čechija segodňa) rovněž velmi populární mezi rusky mluvicí, podnikatelskou
veřejnosti. Náš časopis je unikátní v tom, že oslovuje ruský mluvící zákazníky, jak před jejich návštěvou ČR,
tak i po celou dobu, během ní.
Kde nás můžete najit v ČR:
Hotely v Praze a Karlových Varech ● Cestovní kanceláře v Praze ● Informační centra CzechTourismu v Praze ● Ruské obchody v Praze.
Trafiky společnosti CZPRESS, RELAY, TESCO.
Taktéž na konzulárních odděleních Ruska, Běloruska, Moldavska, Kazachstánu a Azerbajdžanu v Praze, Brně a Králových Varech.
Náš časopis rovněž čtou velvyslanci všech těchto států.
Distribuce mimo ČR:
Česká centra v Rusku a na Ukrajině ● Aerolinky Ruska, Běloruska, Ukrajiny ● Cestovní kanceláře v Moskvě.
Specializované výstavy v Rusku ● Velvyslanectví v Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, Kazachstánu a Azerbajdžanu.
Parametry časopisu:
Provedení: obálka - 4 strany barevné, 135 g/m, vnitřní stránky plnobarevné - 36 stran, 90 g/m.
Formát: А4 (210 x 297 mm) 	Počet stran: 36 stránek 		První vydání: záři 1995
Periodicita – jednou měsíčně
Náklad: 5000 ks			Distribuce: 50 % nákladu v ČR, 50 % nákladu v RF
Nabízíme:
Inzerce u nás pomůže Vám zviditelnit se mezi početní skupinou rusky mluvicích turistů a značně přispěje ke zvýšení Váších tržeb.
Výhody:
Česko je, jednou z nejoblíbenějších, destinaci ruský mluvicích turistů. Dle informační státní agentury CzechTourism v roce 2009 Českou republiku
navštívilo víc jak 350 000 turistů z Ruska. Každý z nich utrácí denně za potraviny a další nákupy víc jak 3880 Kč. Minimální délka zájezdu je 7 dní.
Celkový objem spotřeby ročně činí min. 720mil Kč.
Reference
O vlivu naších novin a jejích vysoké profesionální úrovni svědčí i fakt, že Čechija Segodňa se uplatnila jako mediální partner několika významných
společností a organizací: CzechTourism, České Centra, Svaz strojírenské technologie, Pražský mezinárodní maratón s odpovědností za propagací maratónu v zemích bývalého SSSR, Národní Divadlo atd. Už několik let za sebou naše noviny jsou oficiálním mediálním partnerem Mezinárodního ekonomického fóra zemí SNS v Sankt Petěrburku, Mezinárodního ekonomického fóra v Soči a Všeobecného veletrhu při příležitostí
Všeruské výstavy regiónů s mezinárodní účastí a Všeruského vědecko-průmyslového fóra v Nižném Novgorodu a naše činnost na těchto forach
byla oceněná Čestnými vyznamenáními.
Mezí naše významné inzerenty patří m.j.: ORCO, Metrostav, Granat Turnov, RYOR, Babylon, T-Mobile, obchodní dům Kotva, Palác Flóra, obchodní centrum Nový Smíchov, C&A, Prospecta Moda, Blažek sklo Poděbrady, Všeobecná zdravotní pojišťovna, IPB Real, Terinvest, Alta a.s.,
Strojimport, Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, město Zlín a další.
Naši čtenáři:
Podnikatele, majitele úspěšných firem, statní zaměstnanci, trávicí dovolenou v Česku:
● s příjmy vyšší než střední
● lidi, kteří přijeli pro hezké zážitky, jenž statistický utrácí víc, než středoevropane
● lidi, kteří by chtěli investovat své peníze v Evropě
● lidi, které hledají partneři pro rozšíření svého byznysu
Tým našich zaměstnanců je vysoce profesionální a dokonalé ovládá, jak češtinu, tak i ruštinu. Jsme
schopné Vám poskytnout nejen inzerci v našem časopisu či partnerských novinách, ale i celou PR
kampaň, přesně na míru. Reklamní manažery našeho vydavatelství jsou vždy přepravení odpovědět na
jakékoliv Váši otázky.
Rádi bychom navázali spolupráci a nadále s Vámi spolupracovali.
S pozdravem, PR-Aspekt international s.r.o.
Železná 14, Praha 1, 110 00
+420 732 327 818, e-mail: reklama@ptel.cz
www.czechtoday.eu

Ceník
OBAL - Обложка

OBAL - Обложка

(plnobarevná, lesklá):

1/1

(plnobarevná, lesklá):

Druhá-Вторая – 210 х 297
18 000 kč (21 780 kč včetně DPH)

Druhá-Вторая – 210 х 147
10 000 kč (12 100 kč včetně DPH)

Třetí -Третья– 210 х 297
18 000 kč (21 780 kč včetně DPH)

Třetí-Третья – 210 х 147
10 000 kč (12 100 kč včetně DPH)

1/2

čtvrtá-Четвертая –
20 000 kč (25 200 kč včetně DPH)

Vnitřní
stránky
Внутренние
Страницы

1/8
94 x 65 mm

1/4
94 x 132 mm

1/4
190 x 65 mm

3 000 kč

5 000 kč

5 000 kč

3 630 kč (vč DPH)

6 050 kč (vč DPH)

6 050 kč (vč DPH)

(plnobarevní, lesklé)
(цветные, глянцевые)

1/2
190 x 132 mm

9 000 kč

10 850 kč (vč DPH)

1/2
94 x 267
mm

9 000 kč

10 850 kč (vč DPH)

1/1
210 x 297 mm

15 000 kč

18 150 kč (vč DPH)

