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O PRODUKTU

JAKÁ JE ČTENÁŘKA WEBU ŽENA.CZ

 Je lifestylový magazín, který inspiruje, radí a ptá se. Sebevědomá, chytrá kamarádka 
na síti, která nekritizuje, ale motivuje. Nabízí ženám místo, kde si mohou odpočinout, 
odreagovat se a cítit se dobře. Žena.cz nabízí praktické tipy, jak vyvážit rodinný  
a pracovní život, jak si užít volný čas a udržet se v kondici.

 Je součástí jednoho z nejnavštěvovanějších webů v ČR – Aktuálně.cz. Funguje zde 
jako lifestylová sekce celého webu, který tak nyní svým čtenářům poskytuje kompletní 
informace, které je zajímají.

 Žena.cz již třetím rokem vyhlašuje Cenu Sophia.

 Miluje svou rodinu a často přemýšlí, jak být lepší manželkou a matkou. Zajímá se  
o módu a kosmetiku, protože se chce líbit nejen svému muži, ale především sobě.  
Baví ji plánování volného času a rodinných dovolených. U kávy ráda probere české  
i světové celebrity, partnerské vztahy i knižní novinky.

 Na Žena.cz přichází, když má chvilku pro sebe, chce se odreagovat a načerpat  
novou energii. Podívá se na několik zajímavých videí, rozhovorů a módních tipů.  
Inspiruje se návody, jak něco uvařit či vyrobit, a mrkne se, co právě dělají české  
nebo světové celebrity.
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  HLAVNÍ SEKCE

STYL                                                            
Nejnovější trendy, novinky na trhu 
a tipy. Zahrnuje podrubriky jako 
Móda, Krása, Životní styl, Bydlení 
nebo Kariéra. 

ZDRAVÍ                                                            
Tipy z oblasti zdravého životního 
stylu a jak být stále fit.

RODINA A VZTAHY                                                             
Zákonitosti mezilidských vztahů, 
problémy v lásce i v rodině.

BLOGY                                                            
Pestrá škála témat v článcích od 
našich blogerek.

ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS                                            
Rozhovory s českými osobnostmi, 
světové celebrity, cestování, tipy na 
výlety a čtenářsky velmi oblíbené 
horoskopy.

MŇAM                                                          
Foto- i videorecepty, inspirace z 
kuchyně na každý den. Tipy ze 
světa gastronomie.
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PROČ PRÁVĚ ŽENA.CZ?

Na Žena.cz najdete zajímavé galerie, soutěže, články, rady a tipy. 

Dlouhodobě se zaměřujeme na průzkum toho, co naše čtenářky zajímá 
a podle toho upravujeme web a vytváříme projekty klientům přímo na míru. 

Prostřednictvím našeho webu oslovíte více než 1 000 000 čtenářů, kteří ho sledují. 

Žena.cz je součástí webu Aktuálně.cz, kde má vlastní pozici přímo na HP.

JAK SE ŽENA.CZ ZMĚNILA? 

 Vycházíme vstříc našim čtenářkám, a proto jsme na základě jejich preferencí upravili menu. 
Navázali jsme spolupráci s blogerkami, které svými články pravidelně přispívají na náš web 
a přinášejí další zajímavá témata. Zavedli jsme rubriku Horoskopy, která je čtenářsky velmi 
oblíbená. Vznikla nová samostatná sekce Mňam s články o vaření a s videorecepty.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Díky tomu, že víme, co naše čtenářky zajímá, vytváříme pro klienty speciální projekty, díky 
kterým se dostanou blíže našim čtenářkám. 

TAKTO VZNIKLY NAPŘÍKLAD NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:  

Videotutoriály ve spolupráci s parfumerií Sephora 
Osmidílný pořad. Každý díl byl zaměřen na jiné téma a jinou věkovou kategorii. Video bylo 
zasazeno do článku s odkazy na eshop klienta. 

Proměny s Avonem 
Série proměn čtenářek ve spolupráci s Avon ČR. Galerie fotek doplněná o text s konkrétními 
tipy a triky. 

SEPHORAAVON



PROFIL ČTENÁŘE A JEHO ŽIVOTNÍ STYL

KDE NÁS ČTENÁŘI SLEDUJÍ?

INZERCE:

64 % čtenářů jsou ženy
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Počet reálných uživatelů:

1 137 955 RU
Zobrazené strany:

15 855 939 PV
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Srpen 2018
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Mobil

42 % 
věk 20–39 let

35 % 
věk 40–59 let

Vzdělání
VŠ 18 %
VOŠ 6 %
SŠ 38 %

ostatní 38 %

Domácnost
24%

čistý přijem 
domácnosti vyšší 

než 40 000 Kč

73% sleduje videa 
a ukázky na internetu

76% nakupuje na 
internetu

64% je na sociálních 
sítích




