Proč u nás inzerovat?
Kde u nás inzerovat?
Kdo jsou naši čtenáři?

Kdo jsme:
Vydavatelství Borgis, a. s. vydávající deník PRÁVO
Deník PRÁVO: vychází 6x týdně
Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*
Deník PRÁVO vychází každý den s jinou přílohou nebo stálou rubrikou:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Sport Extra, Koktejl, PC – TV – FOTO
Styl pro ženy, Nemovitosti
Dům & Bydlení, Profese
Café, Salon
Víkend
Magazín + TV, Rodinné finance

Společnost Borgis a.s. je jedním z nejvýznamnějších vydavatelství v České republice. Prostřednictvím inzerce v deníku
Právo je možné oslovit 199 500 čtenářů. V suplementu Styl pro ženy 98 000 čtenářů, suplement Dům & Bydlení nabízí
k oslovení 143 600 čtenářů, suplement Právo Víkend 163 500 čtenářů a suplement Magazín Právo + TV osloví 334 600
čtenářů.
Právo je českým deníkem zaměřeným na seriózní a kvalitní zpravodajství z domova a zahraničí, z oblasti ekonomiky, zdravotnictví, školství, kultury a sportu. Právo nabízí kromě rozsáhlého přehledu aktuálních událostí z domova
a zahraničí také fundované komentáře a analýzy, reportáže a aktuální informace z regionů. Nedílnou součástí deníku
jsou i tematické přílohy a magazíny.

KONTAKT
NA INZERTNÍ
ODDĚLENÍ

Tel: 221 001 481, 221 001 422
e-mail: inzerce_pha@pravo.cz

Ceník inzerce a základní informaci
o společném inzertním projektu
deníku Právo a portálu Seznam SPrávo - naleznete na
www.pravo.cz

Zdroj: Media Projekt 1Q –4Q 2020
*on-line magazín deníku Právo a portálu Seznam.cz

Proč inzerovat v deníku PRÁVO:
	Celkový čistý zásah deníku Právo a jeho suplementů je 618 000 unikátních čtenářů na vydání. V meziročním srovnání čistý zásah vydavatelství vzrostl o 4 %.

	Většina čtenářů deníku Právo i jeho suplementů žije v domácnostech spadajících do středních a vyšších tříd společnosti (třídy A, B a C dle národní socioekonomické klasifikace).

Zdroj: Media Projekt 1Q –4Q 2020

	Čtenáři Práva jsou nadprůměrně vzdělaní. Celkem 62 % čtenářů deníku Právo, 58 % čtenářů suplementu Dům & Bydlení, 56 % čtenářů Stylu pro ženy, 54 % čtenářů Víkendu Právo a 53 % čtenářů Magazínu Právo má středoškolské
nebo vysokoškolské vzdělání.

	49 – 58 % čtenářů Práva a jeho suplementů je ve věku 45 – 69 let. Jedná se o čtenáře, kteří jsou na vrcholu kariéry,
zaopatření a mají vlastní bydlení, samostatné děti a tedy dostatek volných finančních prostředků.

Zdroj: Media Projekt 1Q –4Q 2020

STYL PRO
ŽENY

MAGAZÍN
+TV

Kde inzerovat v deníku PRÁVO:
Profil: Sobotní rodinný magazín s rozšířeným TV programem na celý následující týden. Přináší rozhovory, reportáže, příběhy zajímavých lidí z různých oborů ze současnosti i z historie,
články o významných osobnostech a událostech z domova i zahraničí. Obsahuje také křížovku a horoskopy.
Čtenáři: Čtenáři magazínu jsou různých věkových skupin. Každá si zde nalezne své téma.
Nabízí pohled do světa šoubyznysu, společnosti, vědy, historie, zábavy i potěšení.
Profil: Úterní lifestylový magazín, který mapuje život současné ženy a společnosti kolem
ní. Přináší celou řadu rozhovorů a publicistických příběhů, představuje úspěšné a zajímavé
osobnosti z nejrůznějších oborů, nabízí nejnovější trendy ze světa módy, kosmetiky a zdraví. Představuje zajímavé recepty na vaření a zdravý životní styl. Rozhovory z oblasti zdraví
a psychologie.

VÍKEND

DŮM & BYDLENÍ

Čtenáři: Čtenáři magazínu jsou většinou ženy v produktivním věku, ale i muži všech generací.
Profil: Středeční magazín otevírá každý týden formou reportáže dveře do bydlení zajímavé
osobnosti. Nabízí různé nápady interiérových řešení a rekonstrukcí. Představuje novostavby
rodinných domů, zaměřuje se na současné trhy s nábytkem a spotřebiči. Poskytuje rady, jak se
vyvarovat chyb při stavbě domu či bytu. Nabízí inspiraci ze světa bytového designu, dále pak
tipy na pěstování okrasných zahradních i domácích rostlin a zahradní architekturu.
Čtenáři: Čtenáři magazínu jsou lidé všech věkových kategorií, kteří se zajímají o bydlení, zahradu a vše kolem.
Profil: Páteční magazín nabízí tipy na cestování, jak zahraniční, tak domácí. Tipy na
cyklistické i pěší výlety, pozvánky na výstavy, hrady, zámky i procházky po tuzemských městech a jejich pamětihodnostech. Dále přináší příběhy zajímavých lidí. Pravidelně představuje testy automobilů. Informuje o zajímavých akcích, které se budou
konat nadcházející víkend.

SPORT
EXTRA

ZDRAVÉ TIPY

Čtenáři: Čtenáři magazínu jsou lidé všech věkových skupin, kteří se zajímají o cestování a vyhledávají tipy na dovolené, výlety a procházky. Zajímají se též o novinky z oblasti auto moto.

Profil: Tematická a komerční příloha, která vychází střídavě jako součást Magazínu
Právo + TV a magazínu Styl pro ženy. Čtenář zde nalezne články o zdraví, nových
léčebných metodách, zdravém životním stylu a o alternativní medicíně - tedy o všem,
co souvisí se zdravotním životním stylem.
Na požádání inzertní oddělení zašle přehled témat a termínů vydání.
Čtenáři: Čtenáři se především zajímají o vše kolem zdraví a lékařství, pečují o své zdraví a snaží
se dbát na správný životní styl.
Profil: Stálá pondělní rubrika, která obsahuje rozšířené zpravodajství z aktuálního světa
sportu a dění kolem.
Čtenáři: Čtenáři Práva jsou fanoušky sportu a o sport se zajímají i v novinách.

Zdroj: MML TGI ČR 2Q – 3Q 2020

RODINNÉ
FINANCE

STUDIUM

SALON,
CAFÉ

PROFESE

NEMOVITOSTI

PC – TV –
FOTO

FIRMA

KOKTEJL

Kde inzerovat v deníku PRÁVO:
Profil: Stálá pondělní rubrika informující o novinkách z naší současné domácí i zahraniční společnosti.
Čtenáři: Čtenáři Práva rádi chodí do společnosti, proto se také v novinách zajímají o novinky
ze světa celebrit.

Profil: Rubrika zaměřená na podnikání.
Čtenáři: Čtenáři Práva usilují v životě především o úspěch, jehož měřítkem jsou peníze.

Profil: Stálá pondělní rubrika informující o nejnovějších trendech ze světa elektrotechniky.
Čtenáři: Čtenáři Práva si nedovedou představit svůj život bez moderní elektrotechniky.

Profil: Úterní rubrika deníku Právo, vycházející jedenkrát za 14 dní. Informuje o možnostech bydlení, jak a kde ho získat, zabývá se aktuálními problémy realitního trhu.
Čtenáři: Čtenáři Práva se velmi zajímají o vše kolem nemovitostí, domu a bydlení.

Profil: Stálá středeční rubrika zaměřená na personální poradenství, nabídku možných volných
míst či rekvalifikačních kurzů. Poradí jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.
Čtenáři: Pro čtenáře Práva je důležité, aby je práce naplňovala a vedla ke kariérnímu růstu.
Třetina uvádí, že má strach z nezaměstnanosti.

Profil: Stálá čtvrteční rubrika informující o novinkách ze světa literatury, hudby, filmu a výtvarného umění.
Čtenáři: Čtenáři Práva jsou vlastníky nadprůměrného množství knih a uměleckých děl. Velmi
se zajímají o novinky v oblasti knih, hudby, výtvarného umění a architektury.

Profil: Rubrika obsahující aktuální téma týkající se různých možností studia pro všechny věkové skupiny studentů. Tipy na domácí a zahraniční studium, tipy, kde se učit jazyky.
Čtenáři: Čtenáři Práva se snaží být úspěšní jak při práci, tak ve škole. Sami v novinách se
zajímají o studium a stále se vzdělávají.

Profil: Stálá sobotní rubrika finančního poradenství.
Čtenáři: Čtenáři Práva se obecně zajímají o finance a ekonomiku a pravidelně si spoří.

Zdroj: MML TGI ČR 2Q – 3Q 2020

Kde inzerovat v deníku PRÁVO:
	Vaše firma působí pouze v rámci svého regionu a nechce utrácet zbytečně za celostátní inzerci –
deník Právo nabízí také možnost regionální inzerce.

	K dispozici je 12 mutací regionální inzerce.
Regionální inzerce deníku Právo v Čechách:

Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký a Pardubický kraj
Praha a Střední Čechy

Regionální inzerce deníku Právo na Moravě:
Vysočina
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj

