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Profil magazínu PoznejteČesko.cz 

Oblast působnosti 

Magazínový web PoznejteČesko.cz (www.poznejtecesko.cz) publikuje informace z oblasti 

cestovního ruchu a turistiky České republiky, je celoplošným médiem. 

Cílová skupina 

Muži, Ženy  – 20-65 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 

PoznejteČesko.cz se zaměřuje především na rodiny s dětmi. Magazín je koncipován jako rádce s tipy 

na výlety a návštěvu měst, regionů, krajů a volnočasových či zábavných zařízení. Nabízí informace o 

ubytování a restaurací. 

Hlavní témata 

Obce 

PoznejteČesko.cz se zaměřuje na publikování článků o obcích a městech. Vyzdvihuje 

pamětihodnosti, turistické cíle a nabízí tipy k poznávání. 

Regiony 

PoznejteČesko.cz se nabízí články o regionech, mikroregionech a turistických oblastech. Vyzdvihuje 

pamětihodnosti, turistické cíle a nabízí tipy k poznávání. 

Relax 

PoznejteČesko.cz  nabízí rady a tipy na odpočinek a relax, jak v letním, tak zimním období. 

Spolupracuje s partnery.   
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Restaurace 

PoznejteČesko.cz se spolupracuje s restauracemi. Tipy, kde se dobře najíst. 

Tip na výlet 

Jak trávit volný čas, tipy na odpočinek, na výlety, na zábavu. Rubrika, která je především inspirací 

pro aktivní život.  

Ubytování 

PoznejteČesko.cz spolupracuje s ubytovateli. Tipy, kde se dobře ubytovat.  

Speciální projekty 

Video – PoznejteČesko TV 

PoznejteČesko.cz využívá i video publicistiku prostřednictvím video kanálu, který se věnuje 

cestovnímu ruchu. 

Mediální partnerství a charitativní činnost 

PoznejteČesko.cz podporuje mediální partnerství v oblasti kulturních a volnočasových projektů. V 

rámci obsahu jsou publikovány články na podporu jednotlivých akcí. 

Marketing a reklama 

PoznejteČesko.cz nabízí inzertním klientům a partnerům širokou nabídku služeb a reklamních 

formátů. 

Základní údaje o vydavateli 

Sídlo firmy: Mediashow Group s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

IČ: 02814498, DIČ: cz02814498, Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze 

 


