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O produktu

 Web Hospodářských novin na internetové doméně IHNED.cz nabízí čtenářům 
kromě aktuálního zpravodajství kompletní obsah tištěného vydání deníku včetně 
všech jeho magazínů a speciálních příloh. Čtenáři digitálního obsahu mají možnost 
zaplatit si přístup i do celého archivu novin od roku 1995.

 Značka Hospodářských novin přináší do on-line světa své silné atributy – objektivní 
zpravodajství, prémiový ekonomický obsah, erudované analýzy a komentáře.
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Hlavní sekce

Home Page
Přehled hlavních zpráv, 
nejdůležitější kauzy dne, 
komentáře k aktuálnímu dění

Zahraniční
Aktuální zprávy o dění 
ve světě, podrobnější pohledy 
na nejdůležitější události

Tech
Informační technologie, spotřební 
elektronika, recenze a testy

Byznys 
Odborné a analytické pokrytí 
byznysových událostí, příběhy 
úspěšných, start-upy

Názory 
Názory a komentáře k aktuálním 
událostem od osobností z řad 
redakce i externích odborníků

Art 
Podrobné informace o tom, co se 
děje ve světě divadla, fi lmu, hudby, 
galerií, výstav a na knižním trhu

Domácí
Aktuální události z domácího 
politického a společenského života

Auto 
Novinky z automobilového trhu, 
testy, žebříčky a hodnocení
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Proč inzerovat

 Nejlepší ekonomické zpravodajství na českém internetu.

 Renomovaná značka Hospodářské noviny na webu s kompletním obsahem 
tištěného vydání.

 Objektivní zpravodajství v přehledné struktuře a atraktivním designu.

 Oslovujete nadprůměrně vzdělané čtenáře s vysokou životní úrovní a pracovní 
pozicí. Mezi čtenáři obsahu najdete vysokou koncentraci majitelů fi rem, manažerů 
a vedoucích pracovníků, specializovaných odborníků a zástupců z řad podnikatelů.



www.ihned.cz

Profi l a životní styl čtenářů webu Hospodářských novin

61 % muži, 
39 % ženy

Kde nás čtenáři 
sledují?

46 % 
věk 20–39 let

37 % 
věk 40–59 let

Vzdělání
VŠ 25 %

BC, VOŠ 7 %
SŠ 37 %

37 % 
čistý příjem
domácnosti

nad 40 000 Kč

49 % 
nadstandardní

životní 
úroveň
(A, B)

95 % 
návštěvníků
se připojuje 
k internetu 

16 a více dní 
v měsíci

78 % 
návštěvníků

sleduje pravidelně 
videa či ukázky 

na internetu

81 % 
návštěvníků

nakupuje
na internetu
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PV

52 %
na počítači

PV

6 %
na tabletu

PV

42 %
na mobilu


