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www.estateandbusiness.cz

ESTATE & BUSINESS
je TOP magazínem na českém trhu, který přináší ucelené a propojené informace
o dění v developmentu, současné architektuře či designu, o ekonomické
situaci v tomto odvětví a lidech z oboru. Jeho obsah reaguje na aktuální dění
v segmentu real estate a ekonomiky.
Výjimečný koncept magazínu je postaven na přímém zapojení odborníků z řad
významných institucí, předních developerských společností, významných
architektů a designérů, představitelů byznysu, finančních institucí nebo
odborné veřejnosti.
Cílovou skupinou jsou čtenáři se zájmem o nemovitosti, design a architekturu
s nadprůměrnými příjmy, kteří realizují, nebo se chystají realizovat nákup,
rekonstrukci, výstavbu, ale i prodej nemovitostí. Mezi nimi i architekti, designéři,
developeři a top management v ČR a na Slovensku.
Naším cílem je propojovat všechny dílčí osobnosti nejen prostřednictvím
samotného magazínu a webu, ale i při osobních business setkáních, která budou
probíhat na vybraných exkluzivních místech.

PROFIL ČTENÁŘE
VĚK: 35–56 LET

SOCIOEKONOMICKÁ
TŘÍDA

A
58 %

MUŽ
56 %

ŽENA
44 %

VZDĚLÁNÍ

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM
DOMÁCNOSTI
NAD 100 TIS.
57 %

B
27 %

NAD 50 TIS.
36 %

STŘEDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÉ
95 %

www.estateandbusiness.cz

FORMÁTY A CENY INZERCE

2/1

1/1

1/2
1/2

formát
inzerce
2/1
1/1
II. obálka
III. obálka
IV. obálka
1/2
1/2
1/3
1/4

rozměry

1/3

1/4

cena

š x v (mm)

(bez dph)

460 x 330
230 x 330
230 x 330
230 x 330
230 x 330
110 x 330
230 x 160
230 x 110
230 x 85

399 000 Kč
220 000 Kč
240 000 Kč
230 000 Kč
280 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
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Za umístění inzerce na přesnou pozici účtujeme příplatek 100%

HARMONOGRAM 2022
číslo
vydání
1
2
3
4
5
6

uzávěrka
inzerce

termín
vydání

témata

28. 03.

11. 04.

Design a umění, Víkendové bydlení

31. 01.
30. 05.
29. 08.
03. 10.
14. 11.

RUBRIKY
– aktuality
– infografika
– rozhovor
– reality
– nové projekty
– investice
– finance
– legislativa
– trendy
– udržitelnost
– architektura
– design
– inspirace
– fashion story

129 Kč

14. 02.

Inovace a technologie, Co nás čeká v roce 2022

13. 06.

Stavební firmy a stavebnictví, Korporátní reality a veřejné stavby

05. 09.
17. 10.
28. 11.

Bydlení budoucnosti, Chytrá a bezpečná domácnost
Grand Prix Architects, Nejlepší architekti v ČR

Best of Realty, Interiér roku, Novinky roku 2023/2024

NÁKLAD

20 000 výtisků + elektronická distribuce na klienty
společnosti LEXUS a LEXUS NORTON

www.a11.cz

www.estateandbusiness.cz

