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DENNÍ RUBRIKY HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK

Názory

Názory a komentáře k aktuálním událostem 

doplněné karikaturou

Události

Podrobné zpravodajství z byznysu,

domova i ze zahraničí

Extra

Publicisticky zpracovaná klíčová událost 

nebo exkluzivní zjištění

Panorama

Publicisticky široce zpracované téma

převážně ze světa byznysu

Podniky a Trhy

Podrobné zpravodajství z fi rem

i kapitálových a fi nančních trhů

Autorská strana

Pohled na dění, trendy a souvislosti v režii

jedné osobnosti



Úterý

Peníze – orientace v investičních 

možnostech, zahraniční inspirace

Pondělí

Lidé – řízení fi rmy, leadership,

vzělávání, nové trendy v HR

Středa

Reality – aktuální trendy v realitách 

a developmentu

Právo – právní servis primárně pro fi rmy, 

změny v legislativě, personalistika z oboru 

Čtvrtek

Průmysl 4.0 – novinky ze světa 

výrobních inovací

Auto – testování aut, technologické 

novinky, trendy v automotive

TÝDENNÍ RUBRIKY HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK



DENNÍ RUBRIKY HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN 

PÁTEK

Osobnost 

Týden ve světě 

Výjimečná osobnost 

z kultury, byznysu 

či politiky 

Události ze světové 

politiky a byznysu

Rozhovor 

Profi l

Rozhovory s předními 

domácími i zahraničními 

osobnostmi

Příběh fi rmy nebo 

fenoménu současnosti

Esej

Elektronická tužka

Úvaha na 

vybrané téma

Aktuální dění 

glosované 

komentátory HN

Události

Názory

Podrobné zpravodajství 

z byznysu, domova 

i ze zahraničí

Názory a komentáře 

k aktuálním událostem 

Pod povrchem 

Téma

Hloubkově a investigativně 

zpracované téma, 

o kterém se mluví

Důsledně zpracované 

hlavní téma novin

Technologie

Kultura

Technologické novinky, 

informace ze světa vědy

Kulturní servis i novinky

ze světa umění

Autorská strana

Sociální sítě 

Miloše Čermáka



REDAKČNÍ PŘÍLOHY HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN

ego!
– magazín Hospodářských novin zaměřený na život

současného člověka. Vychází každý pátek. Vedle pravidel-

ných rubrik zde naleznete aktuální rozhovory a reportáže 

věnované fenoménům naší doby, stejně jako každodennímu 

životu v České republice. Jsme tu se čtenářem, ukazujeme 

jeho život, ale i věci, které ho zajímají.

PROČ NE?!
– exkluzivní lifestylový magazín, který přináší

rozhovory s nevšedními lidmi z českého, ale i světového 

byznysu či umění. Kultivovaně odhaluje zákoutí vyšší 

společnosti a mapuje nejnovější módní trendy.

Podnikání
– pravidelná měsíční příloha určená malým a středním

podnikatelům a těm, kteří se jimi chtějí stát. Přináší tipy 

na zlepšení podnikání, příběhy úspěšných podnikatelů 

a návody, jak uspět na zahraničních trzích.

ProByznys
– příloha věnovaná odborným tématům, která hýbou 

světem byznysu – technologiím, síťování, novým 

způsobům komunikace, inovace, digitalizaci.

noviny l aplikace l webwww.economia.cz l www.ihned.cz

Hospodářské noviny – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)

Ceny inzerce 499 000 399 000 299 000 209 000 229 000 229 000 177 350 133 318 132 706 66 659

   Ceny označené červeně (panorama, 1/1, JP, 1/2) jsou smluvní a jsou zvýhodněny oproti standardní sazbě za mm sloupce.

   Další formáty inzerátů jsou možné po projednání.

  Kombinovanou nabídku inzerce v tištěné a digitální verzi Hospodářských novin připravíme na vyžádání.

inzerce Panorama 1/1 Junior page A Junior page B 1/2A 1/2B 1/3 1/4A 1/4B 1/8
na zrcadlo 599 x 435 286 x 435 228 x 356 189 x 270 286 x 217 141 x 422 286 x 145 286 x 109 165 x 187 141 x 109


