Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.

Ekonomické servery

2,9 milionu

reálných uživatelů za měsíc

14 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Ekonomické servery

Největší server pro podnikatele v ČR

1,3 milionu

reálných uživatelů za měsíc

4,5 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Jako jediní na internetu poskytujeme ucelený
přehled informací pro podnikatele. Radíme
začínajícím podnikatelům, sledujeme změny
pro již zaběhnuté podnikatele.
Zároveň monitorujeme jakékoli legislativní změny
s dopadem na podnikání a nabízíme ty nejširší
databáze informací, které jsou informačně
hodnotné pro podnikatele i odbornou veřejnost.
Naší součástí je business.center.cz, server č. 1
pro účetní.
Naši čtenáři

53 %

žena

70 %

min. SŠ vzdělání

70 %

věk 25 - 54 let

47 %
skupiny AB

Ekonomické servery
Váš průvodce finančním světem

1,1 milionu

reálných uživatelů za měsíc

3,5 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

V lednu 2021 jsme oslavili 20 let své existence.
Během těchto let jsme se stali důležitým
a důvěryhodným partnerem pro každého člověka,
který řeší své soukromé finanční, spotřebitelské,
mzdové nebo daňové otázky.
Píšeme o daních, bankovních účtech, práci,
mzdách, důchodech, dávkách, pojištění, spoření,
povinném ručení, oddlužení i insolvenci.
Naši čtenáři

51 %

žena

68 %

min. SŠ vzdělání

68 %

věk 25 - 54 let

43 %

86 %

skupiny AB

skupiny ABC

Ekonomické servery
Ekonomické zpravodajství s vlastním názorem

1,4 milionu

reálných uživatelů za měsíc

3 miliony

zhlédnutých stránek za měsíc

Dodáváme nepřetržitý informační servis
profesionálům v ekonomice, politice, státní správě
i samosprávě. Zakládáme si na hlubším vhledu
do událostí, které ostatní média zachycují jen
velmi zběžně.
Věnujeme se těmto tématům: byznys,
ekonomika, automotive, letectví, technologie,
zdraví, architektura, design, věda s přesahem
do byznysu a technologií.
Naši čtenáři

53 %

žena

65 %

min. SŠ vzdělání

62 %

věk 25 - 54 let

43 %

84 %

skupiny AB

skupiny ABC

Ekonomické servery
Svět osobních i firemních financí

1,1 milionu

reálných uživatelů za měsíc

2,9 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Provedeme vás světem osobních i firemních
financí. Našimi hlavními tématy jsou finanční
investování, poradenství a prodej, denně přinášíme
zpravodajství z trhů.
Nabízíme rady, kam uložit peníze, kde si půjčit, kde
se pojistit, stejně jako řadu praktických kalkulaček,
srovnání finančních produktů a užitečných aplikací.

Naši čtenáři

56 %

žena

70 %

min. SŠ vzdělání

66 %

věk 25 - 54 let

43 %

86 %

skupiny AB

skupiny ABC

Ekonomické servery
Automobily, motocykly a život řidiče

164 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

300 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Přinášíme zpravodajství i erudované testy, včetně
podrobného srovnávání konkurenčních modelů,
a recenze ojetých vozů.
Tým zkušených motoristických redaktorů vytváří
obsah nejen pro automobilové nadšence, ale pro
všechny, kteří hledají relevantní spotřebitelské
informace o nejprodávanějších automobilech
všech cenových kategorií.
Naši čtenáři

66 %

muž

67 %

min. SŠ vzdělání
Zdroj dat: NetMonitor, RU, PV/měsíc, 01/2021, 03/2021

69 %

věk 25 - 54 let

50 %

skupiny AB

