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Aktuálně.cz spouští nový web
Zpravodajský web Aktuálně.cz redesignoval své webové stránky. Čtenářům přinese zejména lepší přehlednost nebo
rychlejší načítání obsahu na desktopových zařízeních a mobilech. Pro redaktory bude nový web znamenat výrazné
zjednodušení a zefektivnění jejich práce a v neposlední řadě nabídne atraktivnější prostředí také inzerentům.
Cílem redesignu je především celkové vylepšení služeb zpravodajského portálu, jehož poslední úprava se uskutečnila v roce
2015. „Redesign je pro nás součástí širší snahy posunout web Aktuálně.cz blíže k současným on-line trendům, zviditelnit tuto
značku a více komunikovat se čtenáři,“ říká Josef Pazderka, šéfredaktor Aktuálně.cz.
Uživatelé se mohou těšit na rychlejší načítání stránky i s pomalejším internetem a na přehledný variabilní design. „Web by měl
nyní lépe prezentovat unikátní obsah a breaking news. Naše exkluzivní nabídka obsahu nám pomůže potvrdit pozici mezi
nejlepšími zpravodajskými weby na trhu a být tak více konkurenceschopní,“ komentuje jednotlivé změny Lucie Bačíková,
produktová manažerka Aktuálně.cz.
Výraznou proměnou prošel celkový vzhled webu, který by měl nyní lépe odpovídat značce Aktuálně.cz. „Jedním z požadavků
na nový design bylo zásadní zpřehlednění informací. Čtenáři by se měli na stránce zorientovat na první pohled. Dalšími body
redesignu bylo navrhnout efektivnější umístění reklamy, zajistit doporučování souvisejících videí a najít na homepagi trvalé
místo pro unikátní články,“ dodává tvůrce návrhu designu webu Jakub Goldmann ze společnosti Švejda Goldmann.

O Aktuálně.cz
On-line deník Aktuálně.cz patří do rodiny titulů nakladatelství Economia. Vznikl v roce 2005 jako první čistě internetový
zpravodajský server v zemi. V květnu 2019 dosáhl rekordní návštěvnosti přesahující 3 800 000 reálných uživatelů.

O společnosti Economia
Mediální dům Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního obsahu a významným
vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz,
řadu tematických internetových titulů a služeb včetně freemailových portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny,
týdeníky Ekonom a Respekt a několik odborných titulů.
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