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Economia upravuje své portfolio tištěných titulů 
 
Vydavatelství Economia od června zastaví vydávání manažerského měsíčníku Moderní řízení.          
Jako samostatný titul nebude vycházet ani víkendová příloha Ego!, která je suplementem            
Hospodářských novin. Obsah obou titulů redakce z větší části integruje do ostatních produktů             
vydavatelství. Economia také v rámci změn v portfoliu reaguje na poptávku čtenářů a mění den               
distribuce lifestylového magazínu PročNe z tradičního čtvrtka na pátek. 
 

„Moderní řízení ve své dosavadní podobě tak trochu přežilo svou dobu,“ vysvětluje Zuzana             

Kleknerová, ředitelka redakcí vydavatelství Economia. „Čtenáři dnes nepotřebují informace z různých          

oblastí firemního řízení v samostatném časopisu, jsou zvyklí je získávat online anebo v jiných            

existujících titulech zacílených na tutéž čtenářskou skupinu. To se dlouhodobě projevovalo na velikosti             

předplatitelského kmene a inzertním výkonu časopisu,“ dodává Kleknerová. 

 

Předplatitelům Moderního řízení vydavatelství nabídne jako náhradu týdeník Ekonom, do něhož se            

v jeho inovované podobě přesune většina témat souvisejících s problematikou organizace, řízení,          

vzdělávání, lidských zdrojů, firemní kultury či životního stylu manažerů. 

 

Páteční příloha Hospodářských novin Ego! nebude nadále vycházet samostatně v magazínovém          

formátu, její funkci převezme nový sešit, o nějž se pátečník HN rozšíří. Ten bude přinášet víkendové                

čtení, na které jsou čtenáři Ega! zvyklí, ale v klasickém novinovém rámci.  

Deník zároveň rozšíří poslední den v týdnu prostor pro svůj standardní obsah, kvůli němuž ho čtenáři                

Hospodářských novinách kupují. „Koncept suplementu, jenž měl v závěru týdne rozšířit nabídku           

inzerentům o magazínové formáty, se na trhu neprosadil,“ říká šéfredaktor deníku Martin Jašminský.             

„Věříme, že nové uspořádání bude čtenářsky pohodlnější a pro inzerenty a obchodní partnery             

srozumitelnější,“ dodává Jašminský. 
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Distribuční změna magazínu PročNe se týká už květnového čísla, které tak bude v prodeji v pátek 15.               

května. Redakce PročNe i kvůli tomu přistoupila ke změně v harmonogramu a v květnu vydá pouze                

jedno číslo namísto plánovaných dvou. Magazín zůstává i nadále přílohou Hospodářských novin a             

k dostání bude vždy celý následující víkend.   

„Máme radost, že se nám podařilo změnit den, kdy magazín PročNe vychází, na pátek. Naši čtenáři si                 

o změnu psali už dlouho a zaslouží si ji. Od května tak budou mít možnost koupit si PročNe spolu                   

s Hospodářskými novinami v trafikách od pátku až do neděle,“ vysvětluje vedoucí magazínu PročNe             

Gabriela Marešová. Redakce PročNe přichází ještě s jednou novinkou, kromě změny distribuce budou           

mít čtenáři od května veškerý obsah magazínu volně přístupný v digitální verzi na iHNed.cz.    

   

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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