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O PRODUKTU

 vaření.cz je komunitní web, který spojuje všechny milovníky gastronomie. 
Je to jeden z nejnavštěvovanějších webů o vaření s nejrozsáhlejší databází receptů. 

 vaření.cz si vytvářejí uživatelé sami. Jednoduše se zaregistrují a hned mohou vkládat své recepty, 
diskutovat s ostatními, sestavovat vlastní kuchařky, příp. si ukládat recepty na později. 
I pro ostatní návštěvníky je web atraktivní: mohou si zvolit, zda vybírat z více než 46 tisíc receptů 
nebo se rozhodnout podle svých chutí a preferencí. Kromě klasických receptů web návštěvníkům 
nabídne i video recepty, přitažlivé články, praktické rady i všemožné kuchařské tipy.

ČTENÁŘI vaření.cz
Jsou to bez rozdílu muži i ženy (55+), pro které je vaření i pečení radost a zábava. Proto chtějí jednoduše 
a pohodlně načerpat inspiraci a získat další informace. Vyhovuje jim přehlednost receptů a jejich snadné 
vyhledávání. Uživatelé webu vaření.cz jsou aktivní i na dalších sociálních sítích, rádi se zapojují 
do spotřebitelských soutěží i různých anket.

 Čtenáři se rádi zapojují do zlepšování webu a aktivně se nám hlásí na jeho testování, buď osobně, 
nebo online.

 Čtenáři chválí, když se jim jídlo z receptů povede. Navíc oceňují jejich počet, srozumitelnost 
a snadnost vyhledávání. 

 Čtenáři ctí tradice a potrpí si na tradiční české recepty.
 Celých 65 % dotazových čtenářů vnímá web vaření.cz více než pozitivně a určitě by ho doporučili dál.  

Čtenáři chodí na web kvůli inspiraci i ověření receptů.

www.vareni.cz



www.vareni.cz

RECEPTY                                                            
Jednoduchá možnost vyhledávání 
receptů. Čtenáři se rozhodují podle 
toho, jaké jídlo chtějí připravit, jaké 
ingredience chtějí použít nebo na co 
mají zrovna chuť. 

HLAVNÍ SEKCE

FOTORECEPTY                                                            
Postup krok za krokem. Navíc je recept 
doplněn o detailní a popisné fotografie 
každého kroku. 

KUCHAŘKY                                                            
Výběr top kuchařek uživatelů Vaření.cz. 
Ať už podle nejúspěšnějších kuchařů, 
podle čtenosti nebo podle obliby. Každý 
si přijde na své. 

MAGAZÍN                                                            
Jednoduchá možnost vyhledávání 
receptů. Čtenáři se rozhodují podle 
toho, jaké jídlo chtějí připravit, jaké 
ingredience chtějí použít nebo na co 
mají zrovna chuť. PROČ PRÁVĚ VAŘENÍ?

140 tisíc
REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

přes 46 tisíc
RECEPTŮ - NEJROZSÁHLEJŠÍ DATABÁZE

Aktivní komunita čtenářů, kteří se rádi zapojují
Propojení s Žena.cz - recepty se objevují na HP Žena.cz 

jako součást sekce Mňam, která je 
na Žena.cz velmi oblíbená

Prostřednictvím webu vaření.cz oslovíte 
přes 2 000 000 reálných uživatelů



www.vareni.cz

PROFIL ČTENÁŘE A JEHO ŽIVOTNÍ STYL

63 % žen a 37 % mužů

28 % 
uživatelů vareni.cz 

jsou mladí do 30 let. 
24 % 30-39 let 
21 % 40-49 let
14 % 50-59 let

 
15 % VŠ, 
6 % VOŠ, 
37 % SŠ, 

42% ostatní

VZDĚLÁNÍ  
36 % nadstandardní

životní úroveň

24 % 
čistý měsíční příjem

domácnosti 
nad 40 000 Kč

DOMÁCNOST  
71 % sleduje videa 

a ukázky na internetu

76 % nakupuje na internetu

93 % návštěvníků užívá 
internet každodenně

KDE NÁS ČTENÁŘI SLEDUJÍ

36,5 % PV 7,3 % PV 56,2 % 
PV

Facebook 
40 397 

fasnoušků

Počet reálných uživatelů:

2 241 964 RU
Zobrazené strany:

11 333 638 PV
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, Prosinec 2018  
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