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Profil regionálního serveru SeveročeskýDeník.cz  

Oblast působnosti 

Zpravodajský web SeveročeskýDeník.cz (www.severoceskydenik.cz) publikuje informace 

z Ústeckého a Libereckého kraje. Je aktivní v regionech: 

Ústecko, Liberecko, Teplicko, Mostecko, Chomutovsko, Děčínsko, Jablonecko, Českolipsko, 

Lounsko, Ţatecko, Litoměřicko, Roudnicko, Turnovsko, Semilsko, Šluknovsko 

13 lokálních webů = nejblíže ke čtenářům na severu Čech  

Krajský web, okresní web  

Hlavní adresa: SeveročeskýDeník.cz 

Lokální weby: MojeÚstecko.cz, MojeLiberecko.cz, MojeTeplicko.cz, MojeMostecko.cz, 

MojeChomutovsko.cz, MojeDěčínsko.cz, MojeJablonecko.cz, MojeČeskolipsko.cz, 

MojeLounsko.cz, MojeŢatecko.cz, MojeLitoměřicko.cz, MojePodřipsko.cz, MojePojizeří.cz, 

MojeŠluknovsko.cz 

Cílová skupina 

Muţi, ţeny – zejména obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje.  

Kdo jsou čtenáři 

 Ţijí převáţně ve městech 

 Zajímají se o dění ve svém bydlišti 

 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 

SeveročeskýDeník.cz má trojí členění. Hlavní web publikuje informace z krajského pohledu, 

zaměřuje se na publicistiku a nadregionální přesah. Témata jsou vybírána pro čtenáře jak 

z Chomutova, tak z Jablonce nad Nisou.  

MojeLiberecko.cz publikuje informace s důrazem na čtenáře z Libereckého kraje a města Liberec.  

Lokální weby publikují zejména zprávy místního charakteru, jsou orientovány na čtenáře 

z konkrétního města.  

 

http://www.severoceskydenik.cz/
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Hlavní témata 

SeveročeskýDeník.cz publikuje především regionální a lokální informace. Je plnoformátovým 

webem, tj. nabízí zprávy z politiky, ze sportu, z kultury, rozhovory, analýzy, komentáře, blogy.  

Investigativní obsah – O čem se jinde nepíše 

SeveročeskýDeník.cz se zaměřuje na publikování investigativních článků. O většině událostí 

informuje v rámci exkluzivity, redaktoři vyhledávají vlastní témata, informace zasazují do kontextu. 

Cílem je čtenářům přinášet pravdivý, nefalšovaný a hlavně jiný obsah neţ ostatní média v regionu. 

Komunální a krajská politika 

SeveročeskýDeník.cz sleduje politickou scénu ve městech severních Čech. Nabízí zprávy, 

rozhovory, analýzy, komentáře.  

Víme, co se děje – servisní informace 

SeveročeskýDeník.cz monitoruje aktuální dění. Informuje o výstavbě nových veřejných budov, 

silnic, vznikajících projektech, věnuje se otázkám veřejné dopravy, zdravotnictví, ţivotního 

prostředí, hospodářství či školství.  

Sport 

SeveročeskýDeník.cz má vlastní sportovní redakci. Věnuje se rozhovorům a dalším publicistickým 

útvarům z oblasti vrcholového sportu, zejména fotbalu, hokeje, basketbalu, volejbalu, házené.  

Kultura 

SeveročeskýDeník.cz se věnuje kulturnímu dění na severu Čech. Kromě pozvánek přináší i 

rozhovory o kulturních tématech – hudba, divadlo, festivaly.  

Krimi 

SeveročeskýDeník.cz monitoruje hlavní kauzy z oblasti černé kroniky. Krimi je součástí klasického 

zpravodajství.  

Životní styl 

SeveročeskýDeník.cz přináší i témata ţivotního stylu. Doplňují magazínovou část serveru.  

Názory, komentáře 

SeveročeskýDeník.cz se nevyhýbá ani názorovým a komentářovým článkům, které reagují na 

aktuální děni v regionu severních Čech.  
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Speciální projekty 

SeveročeskýDeník.cz kromě klasického zpravodajského obsahu nabízí multimediální obsah.  

Vize pro Česko 

SeveročeskýDeník.cz je partnerem analytického projektu Vize pro Česko, konkrétně Vize pro 

Ústecký kraj, Vize pro Liberecký kraj.  

Blog 

SeveročeskýDeník.cz je otevřen i veřejnosti. Zejména politici a studenti mohou vyuţívat blogovací 

systém a zapojit se do projektu Vize pro Česko. 

Práce 

SeveročeskýDeník.cz nabízí zaměstnavatelům publikovat aktuální pracovní nabídky.  

Video – SCD TV 

SeveročeskýDeník.cz vyuţívá i video zpravodajství prostřednictvím video kanálu SCD TV, který se 

věnuje zpravodajství a publicistice.  

Sociální sítě – Facebook, Twitter 

SeveročeskýDeník.cz vyuţívá platforem sociálních sítí, prostřednictvím kterých informuje širokou 

veřejnost napříč Ústeckým a Libereckým krajem. Na Facebooku je hlavní profil 

SeveročeskýDeník.cz a dále jednotlivé profily lokálních webů.  

Mediální partnerství a charitativní činnost 

SeveročeskýDeník.cz podporuje mediální partnerství v oblasti sportovních, kulturních, 

volnočasových  a  charitativních  projektů. V rámci obsahu jsou publikovány články a zveřejňována 

videa na podporu jednotlivých akcí.  

Marketing a reklama 

SeveročeskýDeník.cz nabízí inzertním klientům a partnerům širokou nabídku sluţeb 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 


