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Profil mediální skupiny MediaShow Group
Začalo to v roce 2005...
MediaShow Group s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkami v Plzni a Ústí nad Labem je společným
projektem Bc. Jana Potůčka z ProSEO Media s.r.o. a Ing. Radka Pešouta, který založil v roce 2005
web MediaShow.cz.
V roce 2010 do MediaShow.cz vstupuje Bc. Jan Potůček, který web začleňuje do internetového
portfolia, které v současnosti tvoří desítky webových projektů a je základem společnosti ProSEO
Media s.r.o.
V roce 2014 vznikají v samostatné společnosti MediaShow Group s.r.o. nové prémiové značky
obsahových, katalogových a transakčních webů. V rámci synergií mediální skupina disponuje zhruba
stovkou projektů, které umožňují inzerentům plošný zásah s výběrem cílových skupin a čtenářům
obsáhlou nabídku článků a témat.

Současnost
MediaShow Group s.r.o. v roce 2014 spouští hlavní zpravodajské a magazínové weby, které jsou
zacíleny teritoriálně, oborově i z pohledu bonity čtenářů. Inzerenti mohou využít servisu PR a
marketingu mediální skupiny, díky kterému naplánují efektivní kampaně.
Zkušený tým v oblasti internetového i klasického marketingu umí zajistit inzerentům rychlé
povědomí o značce, produktu či službě. Prostřednictvím transakčních webů navíc přivede reálné
zákazníky.

Portfolium služeb
Mezi hlavní pilíře mediální skupiny patří online média, tištěná média, video a audio média, PR a
marketing, mediální zastoupení, event marketing, B2B.

Vedení společnosti
Ing. Radek Pešout, jednatel společnosti, zodpovědný za oblasti redakcí, obchod, personální,
marketing, produkce
Bc. Jan Potůček, jednatel společnosti, zodpovědný za oblasti IT, obchod, B2B

Základní údaje
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
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Společenská odpovědnost
MediaShow Group s.r.o. propaguje a věnuje se CSR neboli společenské odpovědnosti firem a
udržitelného podnikání. Nositelem je multimediální projekt Vize pro Česko.

Mediální partnerství
MediaShow Group s.r.o. podporuje sportovní, kulturní a volnočasové projekty. V médiích portfolia
mediální skupiny jsou publikovány články a zveřejňována videa na podporu jednotlivých akcí.

Charitativní činnost
MediaShow Group s.r.o. podporuje charitativní projekty. V médiích portfolia mediální skupiny jsou
publikovány články a zveřejňována videa na podporu jednotlivých akcí.

Vzdělávací aktivity
MediaShow Group s.r.o. se věnuje vzdělávání. Ve spolupráci s vybranými školami a fakultami
univerzit se podílí na šíření znalostí z oblasti médií, marketingu a rozvíjí vzdělanost a rozhled mladé
generace.

Konference, debaty, semináře, events
MediaShow Group s.r.o. pořádá veřejné konference, uzavřené debaty, diskusní fóra, semináře či
workshopy. Jsou určeny pro laickou či odbornou veřejnost, studenty, samosprávu a veřejnou správu
nebo firmy.

4 pilíře mediální skupiny
Obsahová média
-

Zpravodajská média (online, tištěná, video): celoplošný deník, krajský deník, lokální deník
Magazínová média (online, tištěná, video): životní styl (lifestyle), společenská, odborná

PR NEST
-

PR články a komerční videa pro klienty z řad podnikatelských subjektů, veřejné správy a
samosprávy či organizací. Vzdělávací semináře a workshopy.

Vize pro Česko
-

Multimediální a analytický projekt, konference, debaty.

Zobrazit.cz
-

Transakční weby, e-commerce
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Obsahová média
Těžiště mediální skupiny je v provozování regionálních online deníků. V regionech severních,
západních, středních, jižních a východních Čech. Dále severní, střední a jižní Moravy. Doplněno je o
magazínové weby – životní styl či odborné.

SeveročeskýDeník.cz
Online zpravodajský deník z Ústeckého a Libereckého kraje s lokálními weby z okresů: Ústí nad
Labem, Liberec, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Louny, Litoměřice, Česká Lípa, Jablonec nad
Jizerou, Semily.
www.severoceskydenik.cz

MojeOstravsko.cz
Online zpravodajský deník z Moravskoslezského kraje s lokálními weby z okresů: Ostrava-město,
Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Bruntál.
www.mojeostravsko.cz

ZápadočeskýDeník.cz
Online zpravodajský deník z Plzeňského a Karlovarského kraje s lokálními weby z okresů: Plzeň,
Karlovy Vary, Rokycany, Tachov, Klatovy, Sokolov, Cheb.
www.zapadoceskydenik.cz

DeníkČesko.cz
Online zpravodajský s celoplošným zásahem s informacemi z 13 krajů plus Hlavní město Praha.
www.denikcesko.cz

Investigate.cz
Online publicistický magazín zpravodajského charakteru s celoplošným zásahem. Placený obsah.
www.investigate.cz

MediaShow.cz
Online informační magazín s prvky infotainmentu a celoplošným zásahem s důrazem na lifestyle a
kulturu.
www.mediashow.cz
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Evien.cz
Online magazín pro ženy s celoplošným zásahem a důrazem na módu, trendy, rodinu, relax, zdraví.
www.evien.cz

PoznejteČesko.cz
Online magazín o cestování a turistice po České republice s celoplošným zásahem s důrazem na
rodiny s dětmi.
www.poznejtecesko.cz

ShowMIX.cz
Online informační magazín s prvky virálního obsahu a infotainmentu s celoplošným zásahem pro
mladší cílovou skupinu.
www.showmix.cz

STARmag.cz
Online informační magazín o společnosti a trendech s celoplošným zásahem pro mladší cílovou
skupinu s důrazem na ženy.
www.starmag.cz

BydleníMag.cz
Online magazín o bydlení a architektuře s důrazem na design s celoplošným zásahem pro cílovou
skupinu s důrazem na ženy.
www.bydlenimag.cz

JakNaPenize.cz
Online magazín o financích – banky, pojišťovny, úvěrové společnosti, investiční společnosti
s celoplošným zásahem pro cílovou skupinu rodiny s dětmi.
www.jaknapenize.cz

JakNaZdraví.cz
Online magazín o zdraví s celoplošným zásahem pro cílovou skupinu rodiny s dětmi.
www.jaknazdravi.cz
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ApetitMag.cz
Online magazín o vaření s důrazem na kvalitní restaurace s celoplošným zásahem.
www.apetitmag.cz

HobbyMag.cz
Online magazín o domácích zvířatech, zahradě, chalupaření a trávení volného času s celoplošným
zásahem.
www.hobbymag.cz

MediaShow TV
Online video platforma (videohub) s tematickými kanály: zpravodajství, publicistika, společnost,
vaření, bydlení, hobby, zdraví, cestování/turistika, relax.
www.tv.mediashow.cz

MediaShow Radio
Online audio platforma s tematickými kanály: publicistika, společnost
www.radio.mediashow.cz

Newsroom
MediaShow Group s.r.o. využívá integrovaný newsroom, ve kterém se připravuje obsah pro online
deníky, magazíny, video a audio. Dochází ke crossmediální spolupráci.

Marketing
MediaShow Group s.r.o. disponuje týmem, který se věnuje marketingové podpoře celé mediální
skupiny a jednotlivých mediatypů, online a tištěných médií, projektů. Zároveň zajišťuje služby pro
klienty v rámci PR produktů a events.

Obchod/inzerce/reklama
MediaShow Group s.r.o. disponuje vlastním obchodním týmem, který nabízí inzertním klientům a
partnerům širokou nabídku služeb v oblasti propagace, inzerce, reklamy či PR.
www.mediashowgroup.cz
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