
Economia vstoupí do Asociace online vydavatelů

Praha, 21. 10. 2022

Vydavatelství Economia podalo přihlášku do Asociace online vydavatelů. Stane se tak prvním tradičním
mediálním domem na českém trhu, který se k této oborové platformě připojí. Od svého vstupu očekává
efektivnější ochranu svých legitimních potřeb a zájmů při formování společných pravidel a podmínek na rychle
rostoucím trhu online médií a dynamičtější podporu rozvoje reklamního trhu jak v online prostoru, tak i v
segmentu tištěných médií.

„Prudký rozvoj online médií v posledních letech s sebou přináší nová témata a problémy, na které musí vydavatelé
společně s dalšími subjekty na trhu permanentně reagovat. Pro Economii, v níž je portfolio jejích online titulů v
současnosti nejméně stejně významné jako rodina titulů tištěných, je proto účinné zastoupení na úrovni oborové
asociace životně důležité,” vysvětluje motivaci Lenka Černá, generální ředitelka a předsedkyně představenstva
vydavatelství. „Ačkoli je Asociace online vydavatelů na světě teprve relativně krátce, už za první rok a půl své
činnosti prokázala, že v prosazování cílů dokáže být průbojná a akceschopná. Cíle asociace v oblasti podpory
novinářské profese, svobodné žurnalistiky, i pokud jde o rozvoj celého vydavatelského segmentu, nám konvenují. Je
pro nás proto přirozené, že jsme se jako přední online vydavatel k AOV nyní přihlásili,” dodává Černá.
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O společnosti Economia

Mediální dům Economia, a. s., je předním hráčem na poli online médií a digitalizace obsahu a vydavatelem
ekonomického tisku. Economia provozuje úspěšné zpravodajské servery HN.cz, Aktuálně.cz, Respekt.cz, portál
Centrum.cz a řadu služeb včetně freemailů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a
Respekt a měsíčník Logistika.
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