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Profil magazínu Evien.cz
Oblast působnosti
Magazínový web Evien.cz (www.evien.cz) publikuje informace z oblasti životního stylu, je
celoplošným médiem.

Cílová skupina
Ženy – 25-45 let
Kdo jsou čtenáři






Žijí převážně ve městech
Vlastní počítač, mobilní telefon, tablet s připojením internetu
Připojují se k internetu v zaměstnání, ve škole, v domácnosti
Patří do národní socio-ekonomické skupiny A,B,C1,C2
Jsou finančně zajištěni

O obsahu
Evien.cz má 9 hlavních tematických rubrik. Web je lifestylový magazín určený ženám ve věku 25–
45 let, který dokáže kombinovat prvky světových trendů s českou realitou, plní roli odborného rádce
a odpočinkového čtení. Podstatnou část magazínu rovněž tvoří rozhovory se známými osobnostmi,
ale i odborníky na nejrůznější témata. Oproti jiným podobným webům má Evien.cz jedinečnou
koncepci v podobě původních publicistických textů.

Hlavní témata
Krása a móda
Evien.cz se zaměřuje na publikování článků o kráse a módě. Sleduje aktuální trendy, spolupracuje
s odborníky a partnery.
Rodina
Evien.cz se věnuje tématu rodiny, nabízí autentické příběhy. Funguje jako rádce ženám, které mají
děti a pomáhá články zvládnout rodinu a práci, nabídnout inspiraci. Spolupracuje s odborníky.
Domov
Evien.cz nabízí rady a tipy, jak si pořídit byt či dům, vybrat vybavení a bytové doplňky, vytvořit
teplo domova. Spolupracuje s odborníky a partnery.
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Zdraví
Evien.cz se publikuje články o zdraví, spolupracuje s odborníky.
Relax
Jak trávit volný čas, tipy na odpočinek, na výlety, na zábavu. Rubrika, která je především inspirací
pro aktivní život.
Vaření
Tipy, inspirace, rady. Rubrika, ve které se prezentují kvalitní kuchaři a restaurace. Nabízí i články o
pokrmech pro domácí kuchyni a její vybavení.
Sex a vztahy
Partnerské vztahy a příběhy o nich. K tomu rady odborníků, jak zvládat mezilidské vztahy. A také
inspirace.
Salon Evien
Rozhovory se ženami a o ženách. Příběhy o tom, jak zvládají rodinu, práci či podnikání.
Svatební speciál
Vše o svatbách, o přípravách a průběhu. Tipy a rady odborníků a partnerů.

Speciální projekty
Video – Evien TV
Evien.cz využívá i video publicistiku prostřednictvím video kanálu, který se věnuje životnímu stylu.

Mediální partnerství a charitativní činnost
Evien.cz podporuje mediální partnerství v oblasti sportovních, kulturních, volnočasových a
charitativních projektů. V rámci obsahu jsou publikovány články na podporu jednotlivých akcí.

Marketing a reklama
Evien.cz nabízí inzertním klientům a partnerům širokou nabídku služeb a reklamních formátů.
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