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Proč právě Ekonom?

Ekonom je nejčtenější ekonomický týdeník na českém trhu.Přináší ty 
nejpodstatnější informace, které pomáhají orientovat se v dnešnímsložitém světě.

Vždy na konci roku týdeník Ekonom vydává speciální číslo, v němž jeho redakce

společně s dalšími předními autory mediálního domu Economia představuje, 
conejdůležitějšího se v příštím roce očekává ve světě politiky, ekonomiky, 
byznysu,práva či technologií.

www.ekonom.cz
Ekonom vychází každý čtvrtek. 

web: 

Rubrika Investice poskytuje ty nejdůležitější informace z kapitálových trhů, textyz 
oblasti technologií představují aktuality ze světa vědy a techniky.



Rubrika Lifestyle je zaměřená na sebevzdělávání a seberozvoj.



Byznysový kalendář nabízí přehled toho nejdůležitějšího, co se následující 
týdenbude dít v ekonomice a ve světě byznysu.



Ekonom podává objektivní informace pro rozhodování podnikatelů, 
manažerů,investorů a zástupců veřejné správy.

Od října 2020 vychází v nové podobě

s atraktivnější titulní stranou


a obsahovými novinkami.

Na podzim roku 2020 byla spuštěna kampaň pro podporu Ekonomu,

která má zastřešující claim: Jdeme do hloubky, abyste vy mířili výš.



Tímto konceptem probouzíme v lidech kreativitu a entuziasmus,

inspirujeme je k tomu, aby byli lepší, úspěšnější, aby pomohli české

ekonomice svým podnikáním, aby se do své práce vrhli naplno –

což půjde lépe právě s informacemi z Ekonomu.



Čtenáři týdeníku Ekonom

65 % 30 %
ekonomickyaktivníchčtenářůpatří mezi

osobys rozhodovacímipravomocemi

čtenářůtvořípodnikatelé
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15 %

32 %

39 %

59 %

53 %

48 %

42 %

čtenářůjeekonomicky
aktivních

čtenářůdisponuječistým
příjmemdomácnostinad
50 000 Kč

je ve věku 

50–69 let

čtenářů žijev Praze

neboStředočeském

kraji

čtenářů je ve 
věku20–49 let

čtenářů žije 
veměstechnad20 000 
obyvatel

čtenářů dosáhloVŠ

vzdělání

čtenářů žije

v domácnostech

s nejvyšší životní

úrovní(kat. A)

* Zdroj: MEDIA PROJEKT: 3. čtvrtletí 2020 a 4. čtvrtletí 2020, 

  realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK
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Čtenost: 48 000 (nárůst čtenosti oproti 2Q a 3Q 2020)*


Průměrný tištěný náklad: 11 817*

65 %
Muži

35 %
Ženy

V delším časovém období

čte týdeník Ekonom 161 000

(alespoň 1 z posledních 12 vydání).

Třetina čtenářů ekonomických týdeníků 
čtepouze Ekonom.

Cílová skupina



Srovnání s konkurencí
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Zdroj: MEDIA PROJEKT: 3. čtvrtletí 2020 a 4. čtvrtletí 2020,

realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK

Afinita k CS

Afinita k CS
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Ekonom je nejvhodnějším titulem pro oslovení cílové skupiny s nejvyšší životní úrovní, studenty a absolventy vysokých škol.

Cílová skupina

205

256

176

195

Ekonom

Ekonom

Forbes

Forbes

Cílová skupina – třídy A + B

Vysokoškoláci



Nativní formáty

90 000 Kč

70 000 Kč

38 000 Kč

Cena na vyžádání

Sponzorovaný podcast

Advertorial s videorozhovorem

On-line advertorial 

+ kampaň na sociálních sítích

Multimediální tematický speciál
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Týdeník Ekonom přichází s novými příležitostmi, jak propagovat své partnery. 


Speciální formáty nativní reklamy nabízí propojení témat s týdeníkem Ekonom a exkluzivní možnost oslovovat jeho skupinu čtenářů.

Mediakit 2021

Moderní zvukový formát, který bude distribuován přes nejpoužívanější 
on-demand zvukové služby, jako jsou iTunes, Spotify, Google Podcast, Sticher, 

SoundCloud a další.

Speciální formát advertorialu, který pomůže vyprávět příběh mj. i tím, 

že je doplněný o krátký videorozhovor.

Komerční článek na míru, který lépe zapadne do redakčního konceptu týdeníku 
Ekonom.cz a jeho obsah bude dále rozšířen na vhodnou cílovou skupinu.

Microsite nabitá informacemi, interaktivními prvky, videi, podcastem a fotkami, 
která čtenářům umožní hlubší vhled do daného tématu. 



Cena a velikost reklamy

zrcadlo

179 x 240 mm

zrcadlo

57 x 240 mm

zrcadlo

179 x 76 mm

zrcadlo

118 x 240 mm

zrcadlo

118 x 115 mm

zrcadlo

118 x 175 mm

zrcadlo

179 x 120 mm

zrcadlo

179 x 60 mm

zrcadlo

87 x 120 mm

299 000 Kč

219 000 Kč 90 972 Kč

90 972 Kč

167 580 Kč 90 972 Kč

155 610 Kč

131 670 Kč

81 396 Kč

81 396 Kč

2/1

1/1 1/3

1/3

2/3 1/3

Junior page

1/2

1/4

1/4

spad

406 x 267 mm

spad

203 x 267 mm

spad

71 x 267 mm

spad

203 x 72 mm

spad

203 x 88 mm

spad

132 x 267 mm

spad

203 x 132 mm

zrcadlo

87 x 240 mm 131 670 Kč

1/2

spad

101 x 267 mm
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