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o Kazachstán, Bělorusko, Indii, Indonésii, 
Vietnam, Filipíny, Česko, Slovensko a nově 
i USA. V minulém roce se počet zákazníků 
meziročně zvýšil o šedesát procent na  
20,1 milionu, což je zhruba dvojnásobek 
počtu obyvatel České republiky. 

Tahounem růstu úvěrů skupiny budou 
velké asijské trhy – Indonésie se zhruba 
300 miliony obyvateli a Indie s Čínou. Jen 
během letošního roku hodlá firma zvýšit 
počet zaměstnanců v Číně z šedesáti tisíc 
na devadesát tisíc. Home Credit dnes celo-
světové zaměstnává 120 tisíc lidí.

„Čínu nepochybně doplní náš silný růst 
v Indii. Má určitě podobný potenciál,“ srov-
nává obě země Kohout. Nicméně indic-
ký trh je možná ještě komplikovanější než 
čínský. „Indie má velmi heterogenní popu-
laci. Jsou zde státy s různými jazyky a kul-
turními zvyklostmi. Už v investiční fázi pro-
to musíme mít v provozu několik call center, 
aby Home Credit mluvil aspoň nejhojněji 
používanými jazyky a dialekty. To je náklad-
né. V zemi, kde jsou poměrně malé marže, 
musíte také rychle dosáhnout rozsahu, kte-
rý teprve poté přináší úspory,“ říká Kohout 
s tím, že v Indii kvůli tomu neuspěla řada 
velkých hráčů. „Vytvořit distribuční síť je 
tam složitější, ale my máme velmi dobře na-
šlápnuto,“ dodává.

Ostatně o zvláštnostech Indie se spo-
lečnost přesvědčila v závěru minulého 
roku, kdy tamější vláda zrušila bankovky 
o hodnotě 500 a tisíc rupií. To se dočasně 
podepsalo i na byznysu. „V daný moment 
nebylo k dispozici dost oběživa a klienti 

nemohli dočasně své závazky plnit. Nyní si-
tuace odeznívá, dostupnost oběživa se zlep-
šuje,“ popisuje Kohout. 

Kromě dvou asijských hegemonů působí 
skupina rovněž ve Vietnamu, který je aktuál-
ně pro ni druhým největším asijským trhem. 
Postupně se podle Kohouta rozvíjí byznys 
v Indonésii a na Filipínách. Právě asijské 
trhy jsou totiž perspektivní oproti vyspělým 
zemím, kde se růst ekonomiky od krize z let 
2008 až 2009 potácí kolem dvou tří procent. 
Rychle se rozvíjející trhy v Asii mají růst mi-
nimálně dvojnásobný a retailových klientů, 
které tamější banky neumějí (nebo nechtějí) 
obsloužit, jsou miliony.

Asijské dobrodružství
Rychlý růst Kellnerovy a Šmejcovy sku-
piny se tak vymyká poměrům v Evropě. 
„Příběh Home Creditu je unikátní. Má odva-
hu vstupovat na asijské trhy a aktivně je roz-
víjet,“ říká Kohout. „Na trzích působily v mi-
nulosti rovněž velké zahraniční skupiny, ale 
stáhly se a dnes už tam nefungují,“ dodává. 

A co je důležité pro prosazení se na asij-
ských trzích? „Je potřeba respektovat lokál-
ní specifika. Být citlivý k tomu, jaké věci a jak 
zavádět v jednotlivých zemích,“ upozorňu-
je Kohout. To se skupině Home Credit po  
dle něj daří díky tomu, že manažeři mají 
poměrně dobře „načtené“ kulturní a eko-
nomické odlišnosti od Evropy a používají 
vlastní systém pro predikci důvěryhodnos-
ti klientů a jejich schopnosti splácet úvě-
ry. Jde o jeden z nejsofistikovanějších sys-
témů na světě. 

Kromě znalosti prostředí je ovšem nut-
né porozumět i mentalitě zaměstnanců. 
„Lidé v asijských zemích mají někdy tenden-
ci se příliš zaměřit na dosažení výsledků bez 
ohledu na to, jak se k nim dostanou. Naším 
cílem je však byznys udržitelně rozvíjet,“ 
zdůrazňuje Kohout.

I Asie se ovšem stává pro Home Credit 
příliš těsnou. Společnost se chce prosa-
dit na největším světovém trhu, a to v USA, 
kde začíná. Stejně jako v Asii v oblasti fi-
nancování nákupů chytrých mobilů.

„V USA máme joint venture se společ-
ností Sprint, což je čtvrtý největší mobil-
ní operátor. V současnosti pro ně schvaluje-
me úvěry pro zákazníky,“ komentuje stav na 
trhu Kohout, „připravuji však s dalšími týmy 
podmínky pro to, abychom v případě doho-
dy se Sprintem mohli poměrně rychle, po-
kud možno už letos, dosáhnout objemu no-
vých půjček v řádu možná až stovek milionů 
dolarů.“

Online byznys
Po prudkém růstu byznysu se Home Credit 
chce zaměřit rovněž na efektivitu. „Je 
vždy obtížné rychle růst a zároveň úzkostli-
vě hlídat náklady,“ připouští Kohout. Home 
Credit nicméně do zvýšení efektivity in-
vestuje. Například v asijských zemích za-
vádí nový informační systém, konkrétně 
moduly pro řízení lidských zdrojů, účet-
nictví a reporting. „První fázi implementa-
ce jsme v Číně úspěšně dokončili v lednu. 
Už vidíme první benefity,“ dodává Kohout 
s tím, že systém se bude následně zavádět 
v Indii a dalších zemích.

Efektivitu má splátkovému kolosu po-
moci zlepšit kromě zavedení informační-
ho systému i důraz na digitalizaci. Home 
Credit chce zvýšit podíl obchodů, kte-
ré provádí online. „Spolupracujeme s řa-
dou e-shopů. Zákazník si při nákupu vybere 
možnost platit úvěrem a my ho schvalujeme 
v rámci jeho internetové žádosti o úvěr,“ po-
pisuje Kohout. 

Dalším využitím technologií je schva-
lování úvěrů prostřednictvím analýzy 
velkého množství informací, takzvaných 
big dat. Home Credit díky tomu dokáže 
rozhodnout o poskytnutí či neposkytnutí 
úvěru v řádu minut. Skupina také spouš-
tí mobilní aplikace, které klientovi umož-
ňují získat informace o splácení úvěru 
nebo zažádat o půjčku, aniž by musel vo-
lat do call centra Home Creditu. „Čím víc 
lidí používá internetové kanály, tím je to 
pro celou skupinu levnější,“ říká finanč-
ní ředitel Petr Kohout. Splátkový koncern 
proto letos bude expandovat nejen na 
prodejních místech v obchodech, ale rov-
něž na internetu, který se stává čím dál 
důležitějším i v oblasti spotřebitelského 
financování. FO
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Chceme být 
nepřehlédnutelným 
globálním hráčem
Od krize v Rusku se velikost skupiny Home Credit 
zdvojnásobila. Po Číně se chce prosadit rovněž 
v Indii a USA

Václav Herz 
herz@mf.cz

Před třemi lety zažívala skupina Home 
Credit složité období, protože její klíčo-
vá část – ruská Home Credit & Finance 
Bank – prodělávala. Důvodem byla rece-
se ruské ekonomiky po pádu světových 
cen ropy, devalvace rublu a splasknutí úvě-
rové bubliny na trhu, které krizi prohlou-
bilo. V turbulentní době nastupoval na 
post finančního ředitele v centrále Home 
Creditu Petr Kohout, který předtím působil 
ve francouzské finanční skupině Société 
Générale. 

Do Home Creditu, který vlastní Petr 
Kellner společně s  Jiřím Šmejcem, ho při-
lákala právě podnikavost firmy a rovněž 
její mezinárodní rozměr. „Neexistuje žád-
ná česká firma, a to ani mimo obor spotře-
bitelského financování, která by měla jede-
náct společností po světě a řídila je odsud 
z Prahy,“ uvádí Kohout. Rovněž vzpomí-
ná na setkání týkající se pracovní nabídky 
právě s Jiřím Šmejcem: „Už tehdy byl opti-
mistický ohledně Asie. A ani v té době si ne-
připouštěl, že by celková strategie firmy byla 
výrazně ovlivněna vývojem v Rusku.“ 

Tehdy byl ruský trh pro Home Credit 
klíčový. „Dvě třetiny nového byznysu 
nám přinášelo Rusko,“ vykresluje situa-
ci Kohout. Za necelé tři roky se však situa-
ce zcela změnila. V současnosti je podle fi-
nančního ředitele společnosti podíl Ruska 
na nových obchodech sotva pětinový. 

I v Rusku se však situace zlepšuje. 
Rozsáhlé zeštíhlení snížilo tamější fixní 
náklady skoro o polovinu (asi o miliardu 
rublů měsíčně), což vrátilo celý byznys do 
zisku. „Zatímco jsme redukovali počet ban-
kovních poboček, zůstali jsme lídry úvěrová-
ní v obchodech, to je naše základní kompe-
tence. A velmi rychle se etablujeme v online 
prodeji,“ říká k situaci v Rusku Kohout.

Globální ambice
Především se však ukázalo, že se vyplácí 
sázka na rozmach byznysu v Asii. Citelné 
zmenšení ruského byznysu již Home 
Credit dokázal více než nahradit rozvojem 
své přítomnosti na čínském trhu, který 
dnes přináší do skupiny největší růst. A to 

i proto, že výnosy Home Credit zatím nadá-
le reinvestuje. Čína pro něj zůstane podle 
předpokladu největším trhem přinejmen-
ším do doby, než skončí investiční fáze 
v Indii. To je demograficky srovnatelný trh, 
jenže Home Credit tam vstoupil o pět let 
později než do Číny. 

V Číně se dnes poskytnou dva ze tří no-
vých úvěrů celé skupiny. V minulém roce 
se počet zákazníků v Číně zdvojnásobil na 
10,6 milionu, kterým Home Credit posky-
tl půjčky v objemu 5,3 miliardy eur (143 mi-
liard korun). 

I díky tomu se skupina Home Credit 
opět loni vrátila do plusu, když její zisk do-
sáhl 210,2 milionu eur (přibližně 5,7 miliar-
dy korun). „Od krize v Rusku jsme zdvojná-
sobili velikost celé skupiny díky růstu v Asii. 
Před necelými třemi roky byla aktiva skupi-
ny ve výši okolo sedmi miliard eur, dnes je to 
skoro patnáct miliard,“ upozorňuje Kohout. 
Objem nových úvěrů se za zmíněné obdo-
bí rovněž téměř zdvojnásobil na loňských 
11,5 miliardy eur. 

Celý Home Credit má přitom ještě vět-
ší ambice. „Chceme být globálním hráčem, 
který je nepřehlédnutelný ve spotřebitel-
ském financování,“ uvádí finanční ředitel 
skupiny Home Credit Petr Kohout. „Jsme 
v zemích, kde žije 3,7 miliardy lidí, což je po-
lovina obyvatel planety. Potenciál je obrov-
ský,“ dodává. 

Úvěry za stamiliardy
V současnosti skupina působí na jede-
nácti trzích světa. Kromě Číny a Ruska jde 

Asijský motor. „Od krize v Rusku jsme zdvojnásobili velikost celé skupiny díky růstu v Asii. Před necelými třemi 
roky byla aktiva skupiny ve výši okolo sedmi miliard eur, dnes je to skoro patnáct miliard,“ upozorňuje finanční 
ředitel Home Creditu Petr Kohout.
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Nekonečný život hliníku
Dejte kapslím Nespresso  
druhou šanci na život

Václav Herz 
herz@mf.cz

Nespresso bylo první společností, jež na 
trh uvedla porcovanou kávu v aluminio
vých obalech, které chrání její chuť a aro
ma, a zajišťují tak, že každý okamžik 
strávený nad šálkem bude zkrátka neza
pomenutelný. Značka uchovává v kapslích 
tu nejkvalitnější dostupnou kávu pouze 
Grand Cru kvality, pečlivě vybranou pří
mo od farmářů, většinou ručně sbíranou 
a následně kvalitně zpracovanou a čers
tvě namletou. Ambicí Nespressa je stát se 
synonymem pro dokonalý zážitek z kávy. 
Znamená to však i nekompromisní zá
vazky směřující k dokonalosti ve všem, co 
značka realizuje. Podniká významné kro
ky pro zlepšení trvalé udržitelnosti život
ního prostředí a zlepšení životních pod
mínek pěstitelů kávy. Díky Nespressu si 
může každý nejen vychutnat kvalitní kávu 
Grand Cru, ale také se zapojit do programu 
na podporu životního prostředí. Každý má 
možnost podílet se na dalším využití alu
miniových kapslí. 

„Kvalita kávy, kterou nabízíme našim zá
kazníkům, je pro nás důležitá. Abychom 
byli schopni garantovat nejvyšší kvalitu 

a zachování čerstvosti, používáme pro bale
ní hliníkové kapsle, které splňují nejpřísnější 
kritéria. Hliník je běžný obalový materiál po
užívaný v potravinářském průmyslu a zajiš
ťující plnou kvalitu. Je stoprocentně recyk
lovatelný. Je však zcela klíčové získat obaly 
zpět k recyklaci. Naše cíle jsou vysoké, nedo
kážeme jich však dosáhnout bez spolupráce 
a zapojení členů Clubu Nespresso,“ komen
tuje Andrea Petrová, marketingová ma
nažerka společnosti. A dodává: „Vytvořili 
jsme síť sběrných míst, kde je možné použi
té kapsle odevzdat, zároveň má každý člen 
Clubu Nespresso možnost předat  použité 
kapsle přímo dopravci při doručení zásil
ky objednané z našeho eshopu. Každý člen 
Clubu od nás získává zdarma recyklační py
tel. Následné rozhodnutí recyklovat je již na 
zákaznících a jejich zodpovědnosti.“ 

Spolupráce s Festkou
Cílem společnosti Nespresso je  rozšířit 
povědomí o možnosti recyklace hliníko
vých kapslí, čehož se snaží dosáhnout růz
nými způsoby. Značka recykluje hliník 
v České republice již od roku 2014, kdy byl 
spuštěn recyklační program ve spoluprá
ci s lokálním partnerem. Na rok 2017 si fir
ma přichystala jedinečné projekty, kte
rými chce ještě více podpořit recyklaci 

a vyzdvihnout smysl opakovaného zpraco
vávání materiálů. 

Prvním projektem představujícím dru
hý život hliníku je lokální spolupráce s vý
robcem jízdních kol Festka. Nespresso 
a Festka vytvořily designové jízdní kolo vy
robené právě z místně použitých kávových 
kapslí.

Jedinečný model dráhového kola 
Festka limited edition for Nespresso je za
ložen na propojení trubek z recyklovaného 
hliníku a karbonových trubek. Spojení kar
bonu a vyleštěného hliníku působí velmi 
luxusním dojmem a dává kolu netradiční 
vzhled. Dráhové kolo se stává jedinečným 
objektem, který nabízí zajímavé možnosti 
aplikace designu. U tohoto funkčního mo
delu bylo použito až 21 barev, které vychá
zejí z barevnosti a tvaru kapslí Nespresso.

Dobrodružství
„Navrhnout a sestavit kolo z recyklovaného 
hliníku bylo pro nás velkou výzvou a dobro
družstvím. Myšlenka recyklace je nám blíz
ká, a proto nás tento projet od začátku velmi 
zaujal. Nespresso je známé svým citem pro 
design, ekologii a kvalitu a spolupracovat 
s významnou značkou je pro nás ctí,“ říká 
Michael Moureček, spoluzakladatel spo
lečnosti Festka.

A dodává: „Hliník je stále dominantním 
materiálem, ze kterého se vyrábějí rámy 
a komponenty na jízdní kola. Při jejich pro
dukci vzniká hliníkový odpad, který se re
cykluje a smíchá s dalším hliníkovým od
padem a upraven se znovu vrací do výroby. 
Vznikají především polotovary pro velký 
průmysl a bylo náročné se do zavedeného 
systému dostat s jednorázovou  záležitostí 
a ještě s dodávkou vlastního recyklovaného 
hliníku.“ FO
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Kolo z kapslí. Prvním projektem představujícím druhý život hliníku je lokální spolupráce s výrobcem jízdních kol Festka. Nespresso a Festka vytvořily designové jízdní kolo 
vyrobené právě z místně použitých kávových kapslí. Na snímku spoluzakladatel Festky Michael Moureček a marketingová manažerka Nespressa Andrea Petrová.
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Anketa
Co poradíte svým klientům v souvislosti s GDPR?

GDPR neboli evropské Obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů vstou-
pí v platnost letošního 25. května a už ně-
jakou dobu je kvůli němu pěkně „dusno“. 
Advokátní kanceláře finišují své dvouleté 
tažení, jehož jediným smyslem je pomoci 
firmám, aby dokázaly vyhovět všem poža-
davkům nařízení, a vyhnuly se tak akutně 
hrozícím drakonickým – až 20 milionů eur 
či čtyři procenta z ročního obratu – poku-
tám. A do toho se každou chvíli objeví ně-
jaká nová poplašná zpráva: ministr Brabec 
varoval, že do onoho dne nebude tuzem-
ský adaptační zákon hotový, společnost 
Seznam.cz oznámila, že kvůli GDPR ukon-
čí svou (pravda letitou a notně obstarožní) 
internetovou službu Spolužáci, a vláda na 
poslední chvíli odmítla lidovecký – k sou-
kromé sféře poněkud nefér – návrh, aby 
obce, úřady a neziskovky nemusely zmí-
něné pokuty platit.

Firmy, ale také obce, úřady, školy, ne-
mocnice atd. by toho kvůli GDPR měly 
v ideálním případě zvládnout opravdu 
hodně: zabezpečit firemní data s osobní-
mi údaji – přičemž za osobní se považuje 
každý údaj, pomocí něhož lze identifikovat 
konkrétního člověka, takže sem spada-
jí e-mailové adresy, telefonní čísla, IP adre-
sy, geolokační údaje, fotografie, kamerové 
záznamy – klientů, zaměstnanců i dalších 
osob, zajistit audit smluv, upravit firem-
ní komunikaci, absolvovat různá školení 
a provést spoustu dalších více či méně „zá-
bavných“ úkonů. Není proto divu, že když 
jste se už v průběhu loňského roku zeptali 

nějakého advokáta z větší právní firmy, co 
má zrovna na práci, dostali jste se sluš-
nou mírou pravděpodobnosti poněkud ot-
rávenou odpověď, že „nedělá nic jiného než 
GDPR“. 

Vzhledem k tomu, že se má GDPR týkat 
zhruba 80 procent českých firem, je tro-
chu s podivem, kolik z nich o dotyčném 
nařízení vůbec nic netuší. Například spo-
lečnost 02 nedávno přišla s informací, že 

46 procent firem o GDPR ještě vůbec ne-
slyšela. Připouštíme, že velká část hlasů 
varujících před příchodem GDPR je zby-
tečně hysterická (nakonec zákon o ochra-
ně osobních údajů platí již 18 let), ale věc si 
na druhé straně rozhodně nedovolíme ba-
gatelizovat. Proto naše doporučení na zá-
věr zní: Minimálně menším firmám by měl 
měsíc na implementaci GDPR bohatě sta-
čit, takže je vlastně ještě spousta času. 
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Dana Libochowitzová
Partner advokátní kanceláře  
Jelínek & Partneři

Petr Šabatka
Partner advokátní kanceláře  
DLA Piper

Lukáš Petr
Partner advokátní kanceláře  
CEE Attorneys

Petr Michal
Společník advokátní kanceláře  
Císař, Češka, Smutný

Nepanikařte
Na GDPR dnes existují dva převládající pohledy. Oba extrémní 
a oba scestné. Jedna strana vykřikuje, že GDPR se jich netý-
ká, že je to výmysl Bruselu a není ho nutno řešit. Druhá strana 
se klepe před eurounijním strašákem a GDPR nazývá revolu-
cí v ochraně osobních údajů. Klientům radíme nepřiklánět se 
ani k jedné straně. Brát GDPR s nadhledem a zdravou dávkou 
selského rozumu. Koneckonců ani Řím se nepostavil za den a 
stejně tak je to s Bruselem a všemi jeho nařízeními. Ochranu 
osobních údajů je třeba řešit, ovšem všeho s mírou. GDPR 
bude účinné zhruba za měsíc. I v této chvíli se dá ještě stih-
nout spousta práce. Našim klientům spíše než jednorázové 
řešení na klíč doporučujeme naučit se adekvátní pohled na 
věc. Radíme jim nestresovat se a nespoléhat na neosobní do-
dání anonymního programu. Raději razíme motto: „Dej hla-
dovému rybu a nakrmíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a nakr-
míš ho na celý život.“

Implementací GDPR  
nic nekončí
Řada klientů již dokončila nebo v současné době dokončuje 
implementaci GDPR. Naše rada pro ně v tomto hektickém ob-
dobí zní, že zmíněnou implementací jejich GDPR complian-
ce program vlastně vůbec nekončí, ale teprve začíná. GDPR 
představuje masivní regulaci, která není pro svou novost 
v řadě zásadních otázek doplněna o rozhodovací praxi soudů, 
popřípadě stanoviska či doporučení regulátorů. Ve své pod-
statě se tedy jedná o regulaci, u které je nezbytně nutné sledo-
vat budoucí vývoj a interně si nastavit pravidla a postupy pro 
takový monitoring. Jednou z cest je samozřejmě spolupráce 
s advokáty, kteří takový servis umějí nabídnout.

Nejdřív potřebujete  
právní analýzu
Úplně na začátku je naprosto nezbytné provést právní ana-
lýzu a ujasnit si, na základě jakého zákonného důvodu data 
zpracováváte. Teprve poté nastává čas učinit rozhodnutí, 
jak budete postupovat dál. Patříte-li mezi větší společnosti 
nebo provádíte-li rizikové zpracování dat, musíte zvážit něko-
lik dalších variant. Například je třeba vyhodnotit, jestli se na 
vás nemůže vztahovat povinnost vést záznamy o zpracová-
ní dat, jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, po-
případě vypracovat tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů. Nezapomeňte pochopitelně ani na proškolení zaměst-
nanců, přípravu interních předpisů a základní revizi smluv 
s obchod ními partnery. V neposlední řadě je třeba se zaměřit 
na IT zabezpečení vašich dat.

GDPR jako příležitost
 
Nařízení GDPR je nutné využít jako příležitost, jak prověřit 
a zlepšit interní procesy obchodních korporací a dalších in-
stitucí. Pro splnění povinností dle GDPR a uplatnění konkrét-
ních opatření je vždy nezbytné nejprve posoudit rizika a na-
učit se s určitou mírou rizika pracovat. Teprve poté je možné 
začít realizovat přípravu na GDPR, která obvykle probíhá v díl-
čích krocích: datová analýza, posouzení souladu s požadavky 
GDPR, návrh opatření a implementace. Při návrhu opatření je 
důležité uvědomit si, že GDPR se dotkne nejen oblasti právní, 
ale rovněž technické a organizační. V návaznosti na GDPR tak 
bude mnohdy zapotřebí upravit například také vnitřní organi-
zační strukturu a procesy uvnitř společnosti či řízení IT systé-
mů a databází.

 
Kulatý stůl

V rubrice Kulatý stůl najdete 
nově Lawyers & Business  

názory představitelů 
renomovaných advokátních 
kanceláří na nějaké aktuální 

téma. Tentokrát jsme 
vybrali GDPR.
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Sonderbeilage „Deutschland“ Anzeigenformate und Preise

Technische Spezifikation
Die Beilage erscheint als Bestandteil des Wochenmagazins Euro

Format: 210 x 280 mm
Umfang: 72+4 Seiten

Papier: 60 g MY VOLUME
Farbigkeit: 4/4

Erscheinen 
Die Beilage erscheint als Bestandteil des Wochenmagazins Euro

Ausgabenummer: 39 

Anzeigenschluss für 
PR-Texte:
7. 9. 2018

Erscheinungsdatum:
24. 9. 2018

Anzeigen:
14. 9. 2018

Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
M: +420-606 682 174, T: +420-225 276 153, E: steinerova@mf.cz

Auflage und Vertrieb
25.000 Exemplare

Abonnenten, Fachevents – Konferenzen, Messen etc., 
Verkaufsnetz Tschechien, ausgewählte Fluglinien

•  2/1 redaktioneller Text 
(8000 Zeichen)

•  + Logo und Foto auf der 
Titelseite der Beilage

150.000 CZK

•  1/1 redaktioneller 
Text (4000 Zeichen)

50.000 CZK

•  2/1 redaktioneller 
Text (8000 Zeichen)

85.000 CZK

•  1/4 Seite  
(550 Zeichen)

15.000 CZK

•  1/1 redaktioneller Text 
(4000 Zeichen)

50.000 CZK

•  2/1 redaktioneller Text 
(8000 Zeichen)

85.000 CZK

1/1
110.000 CZK 

 

50.000 CZK
(PR-Text)

210 × 280 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

1/2
60.000 CZK

 

30.000 CZK
(PR-Text)

103 × 280 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

96 × 250 mm
(Satzspiegel)

210 × 135 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

196 × 120 mm
(Satzspiegel)

1/3
40.000 CZK

 

20.000 CZK
(PR-Text)

72 × 280 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

65 × 250 mm
(Satzspiegel)

210 × 93 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

196 × 78 mm
(Satzspiegel)

1/4
35.000 CZK

 

15.000 CZK
(PR-Text)

134 × 93 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

127 × 78 mm
(Satzspiegel)

210 × 75 mm
(+ 5 mm Beschnitt)

196 × 60 mm
(Satzspiegel)

Quelle: MEDIA PROJEKT, 1. Jahreshälfte 2018

Leserprofil
61 % Männer

62 % Leser im Alter 30-59 Jahre
83 % Mittelschule- und Hochschule

58 % monatliches Nettohaushaltseinkommen 
über 40.000 CZK

Spezielle Formate
Hauptpartner der Beilage top-persönlicHkeit 

round taBle 

erfolgsstory


