Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.

4,2 milionu

reálných uživatelů za měsíc

28,7 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Na trhu působíme už od roku 1998
a jsme ze sta procent vlastněni
českým managementem.

.

Naše odborné servery jsou tradičně
považované za důvěryhodný zdroj
kvalitního a inspirativního obsahu
se schopností ovlivnit klíčové
skupiny čtenářů a osobností v oblasti
IT, financí či e-commerce.

.

FROM IDG

Pravidelně připravujeme vlastní
unikátní obsah, objevujeme nové
informace a souvislosti,
představujeme originální osobnosti,
plánujeme efektivní komunikační
a marketingové kampaně.

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

69 %

věk 25 - 54 let

50 %

skupiny AB

IT servery

Server o českém Internetu

544 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

1,9 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Jsme server pro lidi, kteří nechtějí internet jen
používat, ale taky o něm něco vědět. Analyzujeme
hlavní trendy, vysvětlujeme a komentujeme
aktuální dění, přinášíme původní rozhovory
s hlavními hráči (nejen) českého online byznysu,
ukazujeme zákulisí tuzemského internetu.
Mobilní operátoři, online média, e-government,
e-shopy, bezpečnost, poskytovatelé připojení nebo
regulace – to jsou naše hlavní témata.
Naši čtenáři

67 %

muž

68 %

min. SŠ vzdělání

61 %

věk 25 - 54 let

46 %
skupiny AB

IT servery

Informace nejen ze světa Linuxu

299 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

1,3 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Na Root.cz publikují odborníci pro odborníky.
Nezaměřujeme se na běžné uživatele, kteří si
vybírají počítačovou myš. Píšeme o serverech,
sítích a počítačové bezpečnosti, tedy tématech
určených profesionálům nebo nadšencům.

Naši čtenáři

72 %

muž

69 %

min. SŠ vzdělání

64 %

věk 25 - 54 let

51 %
skupiny AB

IT servery

IT zpravodajství

137 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

319 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Od dubna roku 2010 vám přinášíme články
o počítačích, mobilech, internetu a moderních
technologiích.
Píšeme o sítích, digitalizaci, chytré domácnosti,
IPTV i telekomunikacích. Kromě zpravodajství
u nás vycházejí také obsáhlé recenze mobilů,
hardware i software, tipy na hry i tipy, jak lépe
pracovat s počítačem.
Naši čtenáři

74 %

muž

65 %

min. SŠ vzdělání

67 %

věk 25 - 54 let

87 %
skupiny ABC

IT servery
FROM IDG

Server pro IT profesionály

57 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

116 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Zkušeným uživatelům výpočetní techniky
přinášíme aktuální informace z trhu IT, recenze
nejnovějších produktů a tematické i přehledové
články z oblasti hardwaru, softwaru, komunikací
i spotřební elektroniky.

Naši čtenáři

63 %

žena

46 %

min. SŠ vzdělání

43 %

věk 25 - 54 let

93 %
skupiny ABC

Tento server provozuje společnost Internet Info DG.

Servery o zdraví

Chytře na život

1 milion

reálných uživatelů za měsíc

3 miliony

zhlédnutých stránek za měsíc

Nejen láska, ale i zdraví prochází žaludkem.
Proto na Vitalii spojujeme informace ze světa
zdraví a dobrého jídla. Zkoušíme za vás, hledáme
pravdu, otevíráme tabuizovaná témata
a upozorňujeme na nefér praktiky.
Zajímá nás zdraví, nemoci, prevence, alternativní
medicína, ale i bezpečnost a kvalita potravin
a zdravý životní styl.
Naši čtenáři

63 %

žena

65 %

min. SŠ vzdělání

61 %

věk 25 - 54 let

82 %
skupiny ABC

Servery o zdraví

Každodenní zpravodajství ze zdravotnictví

931 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

2,1 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Informujeme čtenáře o hojně rozšířených
chorobách i méně častých nemocech, jejich
příznacích a diagnostických metodách, pomocí
kterých mohou lékaři tyto zdravotní komplikace
včas odhalit.
Zároveň se soustředíme na možnosti léčby daných
onemocnění, poskytujeme rady ohledně životního
stylu a přinášíme novinky ze světa zdravotnictví.
Naši čtenáři

60 %

žena

59 %

min. SŠ vzdělání

50 %

věk 25 - 54 let

82 %
skupiny ABC

Stahovací servery

Svět software

500 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

2 miliony

zhlédnutých stránek za měsíc

Jsme jeden ze dvou největších portálů nabízející
software k bezplatnému stažení, který vznikl už
na počátku roku 2000.
Široká nabídka programů, kvalitní recenze,
nezávislé hodnocení uživatelů, články, rady
a novinky ze světa software – to vše z nás dělá
vyhledáváného pomocníka pro všechny, kdo hledají
nový software.
Naši čtenáři

59 %

muž

53 %

min. SŠ vzdělání

56 %

věk 25 - 54 let

78 %
skupiny ABC

Stahovací servery

Programy rychle a zadarmo

413 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

1,8 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Od roku 1999 pracujeme na tvorbě jednoho
z nejstarších unikátních katalogů programů a her
s důrazem nejen na české uživatele různých
věkových kategorií.
Všechny programy poctivě testujeme a naši
nabídku neustále rozšiřujeme. Aktuálně nabízíme
téměř 30 tisíc programů pro práci, vzdělávání
i zábavu.
Naši čtenáři

57 %

muž

43 %

min. SŠ vzdělání

58 %

věk 25 - 54 let

75 %
skupiny ABC

Stahovací servery

Download server: programy, aplikace a hry

115 tisíc

uživatelů za měsíc

398 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Nabízíme tisíce aplikací, programů a her. Díky
kvalitnímu vyhledávání mohou návštěvníci
pohodlně najít aplikace a programy, které přesně
naplní jejich potřeby.

Stahovací servery

Stahovací server pro vás

77 tisíc

uživatelů za měsíc

219 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Nabízíme ke stažení více než 6 000 aplikací,
programů a her zdarma. Všechny tyto aplikace,
programy a hry mají český popis.

Zájmové servery

Informace ze světa seriálů a filmových sérií

334 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

4,2 milionu

zhlédnutých stránek za měsíc

Jsme server pro fanoušky televizních seriálů
a vybraných filmových sérií. Denně informujeme
o aktuálním dění zejména v zahraniční televizní
produkci a poskytujeme kompletní informace na
jednom přehledném místě, a to od fanoušků pro
fanoušky.
Kromě obsáhlých článků, fotogalerií či trailerů
nabízíme také české titulky. V databázi máme více
než tři tisíce seriálových či filmových serverů.
Naši čtenáři

55 %

muž

66 %

min. SŠ vzdělání

71 %

věk 25 - 54 let

86 %
skupiny ABC

Zájmové servery

Nejlepší videa z celého světa s čekým překladem

45 tisíc

reálných uživatelů za měsíc

423 tisíc

Od roku 2010 přinášíme zajímavá videa
opatřená českými titulky. Pro českou a slovenskou
scénu jsme přeložili například americké a britské
talkshow.
Počet videí na serveru se blíží 10 000.

zhlédnutých stránek za měsíc

Naši čtenáři

80 %

muž

72 %

min. SŠ vzdělání

79 %

věk 25 - 54 let

50 %
skupiny ABC

Zájmové servery

Server pro všechny slečny

58 tisíc

uživatelů za měsíc

407 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Jsme server zaměřený na malé slečny. Kromě
her si zde mohou přečíst články o nejnovějších
trendech v kosmetice či módě, vyplnit různé testy
z filmových, pohádkových nebo jiných odvětví.

Zájmové servery

Zábavní herní server pro všechny bez rozdílu věku

52 tisíc

uživatelů za měsíc

587 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Svou hru si u nás najdou jak ti nejmenší, tak
i maminky na mateřské nebo babičky s vnoučaty.
Velkou výhodou je nespočetné množství HTML5
her, které si uživatelé mohou zahrát na svých
mobilních zařízeních.

Zájmové servery

61 tisíc

uživatelů za měsíc

97 tisíc

zhlédnutých stránek za měsíc

Přinášíme důležité informace do světa otců
a matek. Myslíme na ty, kteří se na příchod
prvního miminka teprve připravují a nemají příliš
velkou představu o tom, co je čeká. Těhotenstvím je
proto provedeme od začátku až do konce a nechybí
ani praktické tipy na dětské vybavení, pomůcky či
rodinné výlety.
Poskytujeme také cenné rady v oblasti výchovy,
zdraví, vzdělávání, financí a psychologie.

Zdroj dat: NetMonitor, RU, PV/měsíc, 01/2021, 03/2021, Google Analytics 03/2021

