O NÁS
Peak.cz je ekonomický online magazín mapující
důležité události světové i české ekonomiky
a byznysu v širších souvislostech. Najdete
na něm především analýzy, komentáře
nebo rozhovory. Ambicí magazínu Peak.
cz je předkládat čtenářům opravdu zásadní
informace, a to vždy s přidanou hodnotou,
ať už jde o doplnění kontextu pro českého
čtenáře, nebo doplňkovou analýzu tématu.
Zároveň chce čtenářům přinášet informace,
kterým se české mainstreamové tituly buď
vůbec nevěnují, nebo je zpracovávají pouze
zpravodajsky.

muži
(54,15 %)

Naši
čtenáři
ženy
(45,75 %)

18 - 24 let
(28 %)

25 - 34 let
(34 %)

Věková
struktura
čtenářů

ČTENOST
Přes 200 000 unikátních čtenářů měsíčně.

ZAJÍMAVOSTI

65+ let
(6 %)
55 - 64 let
(6 %)

Na Peak.cz vychází zpravidla dva příspěvky
denně, za týden tedy čtenáři dostanou zhruba
10 příspěvků.

45 - 54 let
(13 %)

Každý pátek po poledni dostávají čtenáři do
mailových schránek týdenní newsletter Peak
Week. V něm naleznou krátký editorial, graf
či foto týdne, několik nejdůležitějších událostí
uplynulého týdne a doporučení na vybraný
obsah Peak.cz.
Každou sobotu dopoledne si pak mohou
čtenáři přečíst Souhrn událostí, který krátkými
zprávami popisuje to nejdůležitější, co se
v byznysu, ekonomice a financích odehrálo
u nás i ve světě.
Nové příspěvky online magazínu jsou
promované také na Facebooku a Twitteru.

CENÍK INZERCE

tablet
(5,2 %)
desktop
(53,29 %)

KONTAKTY
Všechny dotazy spojené s inzercí a mediálním
partnerstvím směřujte prosím na: info@peak.cz
Za redakční obsah odpovídá šéfredaktor
Libor Akrman libor.akrman@peak.cz

Jak nás
čtou naši
čtenáři

mobil
(41,51 %)

Brno
(8,4 %)
Praha
(31,28 %)

Ostrava
(2,95 %)

Banner v článku: 500 Kč/tisíc zhlédnutí
PR článek: 5 000 - 10 000 Kč
Nabízíme možnost mediálního partnerství
nebo speciálních inzertních projektů, pro více
informací nás kontaktujte.

35 - 44 let
(16 %)

Kde jsou
naši čtenáři

ostatní
(47,54 %)

Zlín
(1,19 %)
Hradec Králové
(1,23 %)
Liberec
(1,44 %)

Plzeň
(2,67 %)
Olomouc
(1,74 %)
Č. Budějovice
(1,56 %)

