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Proč inzerovat

ydavatelem časopisu je společnost CZECH Exclusive s.r.o., která
působí na trhu v České republice od roku 2000.

Zadavatelem reklamy v katalogu
můžou být každé stavební a
developerské firmy, realitní
kanceláře, projektové kanceláře
či podnikatelé, výrobci a
prodejci nábytku, doplňků
interiéru a exteriéru, osvětleni,
zahradnictví, stavebnictví atd.
Také fyzické osoby.

Její hlavní činnost je zprostředkování prodeje nemovitostí rusky mluvícím klientům vyšší střední třídy.
Jedním ze způsobů podpory těchto činností je tento časopis, který podává
ucelenou informaci o trhu se vším, co souvisí s nemovitostmi.
Cílovou skupinou jsou čtenáři ve věku nad 40 let. Pro účely nabízených služeb je tato věková
kategorie zásadní, neboť se jedná o klienty, kteří mají zajištěny prostředky pro investice, mnohé
oblasti světa již procestovali a vědí, že nemovitosti jsou dlouhodobým správným cílem jejich úspor.
Počet aktivních uživatelů internetu je v zemích bývalého SSSR velmi nízký, proto
byla zvolena mimo internetové publikace také tato tištěná forma.
Neznáme pojem jazykových bariér, komunikujeme s našimi klienty v jejich rodném jazyce, osobní
jednání a kontakt proto vytváří pohodu pro dosažení cílů. Tento faktor je významnou součástí
pomoci našim inzerentům, developerům a všem, kdo projeví zájem spolupracovat s naší firmou.
Využití našich rusky hovořících pracovníků zaznamenává velký podíl na prodeji
nemovitostí a dalších služeb z portfolia firmy a nabídky časopisu.

Zadavatelem reklamy může být i fyzická osoba, která má zájem
exkluzivně prodat prostřednictvím firmy svoji nemovitost.
Časopis není zaměřen pouze na prezentaci luxusních nemovitostí a je distribuován
v 5* a 4* hotelích v celé České republice, linkách Aeroflotu, přímým doručováním
předplatitelům a inzerentům, do míst se zvýšenou koncentrací rusky mluvících turistů
a do 6 poboček v zemích bývalého SSSR. Celkový náklad činí 20 000 výtisků.
Jeho distribuce je však otevřena i dalším zájemcům. Budeme velmi rádi, pokud se do ní
zapojíte i Vy. Pro zahrnutí do distribučního seznamu kontaktujte marketingové oddělení:
+420 601 567 222, promo@czechexclusive.com

Orientujeme se na movitou ruskou klientelu.

Inzerce v časopisu je otevřena všem, kdo byť jen trochu mají své činnosti týkající se nemovitostí,
životního stylu, bydlení, stavby a výbavy interiéru a exteriéru domů. Časopis dává prostor pro
zviditelnění malým a středním podnikatelům, ale i velkým společnostem. Pokud patříte
do této skupiny, neváhejte nás kontaktovat pro projednání možnosti inzerce či spolupráce.

Jsme pravidelnými účastníky
veletrhů MIPIM v Cannes,
FOR ARCH Praha, Salone
Internazionale del Mobile v
Miláně a INTERNATIONAL
PROPERTY SHOW v Moskvě.

Alexandra Krabcova
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Skladba čtenářů

Skladba čtenářů

Naši čtenáři, návštěvníci, fanoušci

Efektivně působí na vytváření povědomí.

VAŠI POTENCIONÁLNÍ KUPUJÍCÍ

Na základě Vašich přání zpracujeme kompletně
celou nabídku na míru včetně ceny a grafického
návrhu.

Zadavatelem reklamy v katalogu může být každá investiční, stavební nebo
developerská firma, realitní, projektové kanceláře či výrobci nábytku,
doplňků interiéru a ateliéru, osvětlení, zahradnictví, stavebnictví
dále architekti, desingnéři a zkrátka všech, kteří se podílejí
na vytváření krásného a příjemného bydlení.

120,000

čtenářů na 1 vydání

63,000

návštěv na 1 vydání

21,000
sociální média
a publikum

5,8

2,000

18,000

Průměrný počet
čtenářů na 1 výtisk

předplatitel

cílené distribuce
(události, obchod,
luxusní hotely)

27,000

25,000

11,000

návštěvnost na
webu / 1 vydání

e-newslatter

návštěvníků
na veletrzích

Zadavatelům reklamy poskytujeme podporu při
komunikaci s rusky mluvícím klientem.

Většina našich čtenářů
vydělává ročně více než

300,000 €
Majitel firmy

47%

Předseda představenstva

7,100
přehlídek
videí

5,500
fanoušků na
Facebooku

12,000
čtenářů
na Issuu

president společnosti, člen představenstva,
generální ředitel, zástupce

30%

Vedoucí oddělení
viceprezident

204,000

za vydání

vašich
potencionálních
kupujících

Katalog NEMOVITOSTI je efektivním
inzertním médiem a tvoří dodatečný efekt.
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13%

Ostatní manažerské pozice

10%
Věk

Pohlaví

45 – 60 let 65%
36 – 44 let 35%

Muž: 68%
Žena: 32%
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Distribuce /země

Distribuce

Zaměřuje se na tyto
klíčové TRHY:
Rusko

- Moskva
- Petrohrad
- Novosibirsk
- Jekatěrinburg
- Nižnij Novgorod
- Samara
- Kazaň
- Omsk
- Čeljabinsk
- Rostov na Donu
- Ufa
- Volgograd
- Perm

Ukrajina

- Kyjev
- Charkov
- Dněpropetrovsk
- Oděsa
- Doněck
- Záporoží
- Lvov

Na realitním trhu můžeme nabídnout
spolupráci s ruskou klientelou,
která chce investovat v České republice.

Bělorusko
- Minsk
- Homel
- Mohylev
- Vitebsk
- Grodno
- Brest

Kazachstán
- Almaty
- Karaganda
- Astana

28%

- Taškent

28% výtisků je zasíláno přímo do rukou objednavatelům
časopisu - potenciálních investorů v rusky mluvících zemích

Uzbekistán
a další země bývalé SSSR

NEMOVITOSTI

zasíláno přímo do rukou

30%

zasíláme na naši pobočky
30% výtisků zasíláme na každou z našich
4 poboček v Rusku na 2 pobočky na Ukrajině

15%

doručováno inzerentům
pokoje v ubytovacích zařízeních
ski-areály
historické a turistické cíle
lukrativní subjekty a místa v ČR
města ČR
nejméně tříhvězdičkové hotely
Dále rozšiřujeme a hledáme další distribuční místa.
Chtěli byste s námi zahájit spolupráci? Spojte se s námi.
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výtisků

- Ašchabad

Turkmenistán

Distribuce / umístění
v České republice
linky Aeroflotu
letiště v Pardubicích a Karlových Varech
golfová hřiště
wellnes centra
lobby bary
recepce

20,000

15% výtisků je doručováno našim registrovaným
a osloveným inzerentům

27%
marketing

27% výtisků je doručováno do letadel, letiště, hotely,
wellnes centra, turistická a další místa, kde se
pohybuje ruská klientela
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Cena inzerce

FORMÁTY INZERCE

Zaměřuje se na tyto
klíčové TRHY:
Inzertní plocha

cena za stránku

Vnitřní dvojstránka
2 x 230 x 300 mm

Přední obálka

80.000 CZK

Úvodní vnitřní dvojstránka*

80.000 CZK

Zadní vnitřní dvojstránka*

80.000 CZK

Zadní obálka

75.000 CZK

Popis činnosti firmy + foto, např.
majitele, ředitele, firmy apod.

Každá vnitřní strana L/P

40.000 CZK

CENA 25.000,- Kč (CZK) za str.

2 strany katalogu

25.000 CZK

3–4 strany katalogu

20.000 CZK

5–6 stran katalogu

15.000 CZK

7 a více stran katalogu

10.000 CZK

*cena za dvojstránku

ZDARMA:
■ překlad do ruského jazyku
■ grafické zpracováni
■ návrh reklamního modulu
■ distribuce a výtisk

Číslo (čtvrtletně)
I. Jaro
II. Léto
III. Podzim
IV. Zima

Termíny uzávěrek

Celostránková inzerce 2/1 strany
A4 nebo PR článek na dvě strany.

Vnitřní strana Vnitřní strana
230 x 300 mm 230 x 300 mm
L

Celostránková inzerce 1/1 strany
A4 nebo PR článek na jednu
stranu.

OPAKOVANÁ INZERCE

Popis činnosti firmy + foto, např.
majitele, ředitele, firmy apod.

Sleva:
■ celoroční spolupráce
30% z celkové ceny
■ 1x opakované vydání
5% z celkové ceny
■ 2x opakovaná vydání
10% z celkové ceny

Tisk

P

CENA 40.000,- Kč (CZK)

Obálka +
následující
strana A4
460 x 300 mm

Distribuce
1.4.2015
1.7.2015
1.10.2015
20.12.2015

Celostránková inzerce 3/1 A4
na rozevírací obálce vnitřní spolu
s další následující stránkou.
Popis činnosti firmy + foto, např.
majitele, ředitele, firmy apod.
CENA 89 900,- Kč (CZK)

PODKLADY K INZERCI - FORMÁT

Na základě Vašich přání zpracujeme kompletně
celou nabídku na míru včetně ceny a grafického návrhu.

• LOGA a vektorové obrázky (ve křivkách) - formáty: CDR, EPS, AI
• Rastrové Obrázky v rozlišení min. 300 dpi Formát: TIFF, JPG
• Barevný formát - CMYK
• Textové podklady – Word, Excel, Textový dokument
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Kancelář společnosti CZECH Exclusive s.r.o.
Kurta Konráda 2445/7
Praha 9, 190 00
Czech Republic
www.czechexclusive.com
Reklama, inzerce, katalog, PR:
Vlad Savin
+420 601 567 222
promo@czechexclusive.com
Katalog, speciální balíček
pro prezentaci nemovitosti:
+420 601 567 200
ad@czechexclusive.com
Prodej nemovitostí:
Alexandra KRABCOVÁ
+420 776 790 020
katalog@czechexclusive.com
info@czechexclusive.com
Sídlo společnosti CZECH EXclusive s.r.o.:
Starochodovská 66a
Praha – 4, 149 00
Czech Republic
www.czechexclusive.com
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