Čtenáři měsíčníku Právní rádce

Právní rádce je odborným měsíčníkem pro podnikatele, střední a vyšší
management firem a zástupce právnických povolání. Poskytuje informace ze
všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen
zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Informace podává srozumitelnou
a čtenářsky atraktivní formou, čitelnou i pro právní laiky. Vedle rozborů aktuálních
právních předpisů a návodů, jak k nim přistupovat, přináší i rozhovory, reportáže,
ankety a komentáře. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků
a dalších zástupců právnických profesí. Hlavními autory časopisu jsou
respektované a známé osobnosti právního života jak ze soukromého, tak z
veřejného sektoru.

Součástí předplatitelského servisu časopisu je volný přístup ke specializovaným
informacím na jediném českém informačním portálu pro top management
Managerweb.cz
Časopis Právní rádce vydává speciální newsletter s aktuálními
informacemi z judikatury, legislativy a různých oborů práva.
Přihlaste se k odběru zdarma na pdf.pravniradce@economia.cz
Právní rádce je spolupořadatelem konference Právní prostor a mediálním
partnerem dalších odborných akcí
Tištěný náklad 1Q 2013
Cena za výtisk ve volném prodeji:
Cena ročního předplatného u Economie:

8 800 výtisků
160 Kč
1 920 Kč

je organizátorem seminářů, kulatých stolů
a odborných konferencí

V případě zájmu o partnerství na našich eventech kontaktujte Pavel Volčík (pavel.volcik@economia.cz)

Čtenáři Právního rádce jsou členy vrcholných
orgánů společnosti
Zdroj: LAE-ČR-2012, GfK Praha, Unie vydavatelů

Procento čtenářů

78%

člen vedení
společnosti

člen statutárních
orgánů
společnosti

22%

Právní rádce čte 20 tisíc decision makerů
v České republice
Zdroj: LAE-ČR-2012, GfK Praha, Unie vydavatelů

Čtenost mezi osobami s rozhodovacími pravomocemi
(údaje v tisících, celkem v cílové skupině 331 tisíc osob)
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Právní rádce Vám nabízí nejpříznivější ceny
k oslovení těch, kteří rozhodují o firemních financích
Zdroj: LAE-ČR-2012, GfK Praha, Unie vydavatelů, ceníky MDS 1/1 4B

CPT v cílové skupině osob s rozhodovacími pravomocemi ve firmách
(CPT- cena za oslovení tisíce čtenářů, kteří rozhodují o firemních investicích)
36 667 Kč

14 667 Kč

7 500 Kč

5 214 Kč

Ekonom

3 250 Kč

Euro
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2 688 Kč
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Tarif Manager Kombi = inzertní pack manažerských odborných měsíčníků Právní rádce + Moderní řízení + Finanční management

Oborová struktura čtenářů
Zdroj: ECONOMIA a. s., průzkum čtenářské obce titulu

• právní rádce je jedním z hlavních informačních zdrojů při výkonu povolaní čtenářů
• jako prakticky využitelný B2B právnický titul označilo Právního rádce 79 % účastníků ankety
• dominantním zdrojem informací jsou B2B časopisy zejména pro zástupce advokacie
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Tematický plán sekcí časopisu Právní rádce 2013
Číslo

Měsíc

Uzávěrka

Vydání

vzdělávání

finance

IT

Ostatní

1

Leden

18. 1.

24. 1.

Právnická angličtina a její specifika

Penzijní reforma pohledem práva

Právo IT jako nový
právní obor

Nová daňová a
finančněprávní
literatura

2

Únor

22. 2.

28. 2.

3

Březen

22. 3.

28. 3.

Právník roku
Kurzy manažerských dovedností pohledem Semináře a další bonusy pro klienty Patentové právo a jeho
(proběhne na konci
právníků
AK – propagace a produkce
aktuální otázky
ledna)

Právní prostor (PR spoluorganizátorem)

Právní aspekty pojištění na cestách Emailová komunikace a
do zahraničí
právní upozornění v ní

4

Duben

19. 4.

25. 4.

Právnická němčina a její specifika

Úschova a její limity

5

Květen

24. 5.

30. 5.

Konference Karlovarské právnické dny

Cenné papíry po rekodifikaci

Právnické spolky

Podnikový právník
Novinky v právních
roku (Právní rádce
informačních systémech spoluvyhlašovatele
m)
Nová
Vzory smluv
pracovněprávní
interaktivně
literatura

Červen

21. 6.

27. 6.

Tvůrčí psaní a jeho kurzy pro právníky

Financování vozového parku

7

Červenec

19. 7.

25. 7.

Právnická francouzština a její specifika

Internetové bankovnictví a jeho
právní povaha

Sdílení dat pohledem
práva

Nová
veřejnosprávní
literatura

Elektronická stopa a
cesta po ní

Propagační
materiály
advokátních
kanceláří

8

Srpen

23. 8.

29. 8.

Rétorika a její kurzy

Věrnostní slevy a jejich právní
povaha

9

Září

20.9.

26. 9.

Zdravotnické právo a vzdělávání se v něm

Právní aspekty pojištění proti
způsobené škodě

Sledování počítačů,
telefonů a pohybu
zaměstnanců pohledem
práva

Luxusní psací
potřeby a právníci

10

Říjen

18. 10.

24. 10.

Konference Právo ve veřejné správě (PR
mediálním partnerem)

Úvěry pro advokátní kanceláře

Mobilní aplikace pro
právníky

Nová
obchodněprávní
literatura

Weby advokátních
kanceláří – tvorba,
správa, hodnocení

Průmyslové vlastnictví a
vzdělávání se v něm

11

Listopad

22. 11.

28. 11.

Právnická ruština a její specifika

12

Prosinec

13. 12.

19. 12.

Zásady správné argumentace – jak
postupovat

Daňové novinky v roce 2014

Energetika
(MR+RM+PR)
Vozový park pro byznys
(MR+PR+FM+BA+FP)
Pracovní právo a
personalistika
(HRM+PR)
Financování firem
(MR+RM+PR)

TOPFINANCE
Základní registry rok po
Právníci jako
(MR+PR+FM+BA+FP)
spuštení
sběratelé: bibliofilie
Automobily
(MR+RM+PR)

6

Ztráta kreditní karty v právních
aspektech

Příloha/Samostatná
příloha

Automobily
(MR+RM+PR)
Telekomunikaace
(MR+PR+FM+BA+FP)
Energetika
(MR+RM+PR)
Financování firem
(MR+RM+PR)

Vozový park pro byznys
(MR+PR+FM+BA+FP)
Móda pro právníky
Osobní finanční služby
(MR+FM+PR)
Právnická firma
roku (na konci
listopadu)

- ceník pro rok 2013
Formáty inzerátů (šířka x výška v mm)

1/1
210 x 280
(na spad po ořezu)

1/1
186x254
(zrcadlo)

2/3
121x254

junior page
121x200

(133 x 280)

1/3

1/4

1/6

1/6

186x81

93x124

59x124

186x39

(210x95)

(121x61)

1/2

1/2

1/3

186x124

93x254

59x254

(210x138)

(105x280)

(71x280)

2/2
(420x280)

- ceník pro rok 2013

formát

cena v Kč

2/1

125 000

1/1

65 000

2/3

56 000

junior page

56 000

1/2

38 000

1/3

28 000

1/4

22 000

1/6

16 000

Formát

2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
Vkládaná inzerce 10g
Přepáskování titulu
Vklad CD

cena v KČ

77 000
77 000
86 000
65 000
65 000
65 000

Kontakty

Redakce:
Jan Januš - Šéfredaktor
Tel.: 233 071 470
Fax: 233 072 015
E-mail: pravni.radce@economia.cz

Inzerce:

Jan Sapožnikov
Tel.: +420 233 071 784
Mobil:+420 734 263 387
Email: jan.sapoznikov@economia.cz

Milena Houžvičková
Tel.: +420 233 071 707
Mobil:+420 605 232 395
Email: milena.houzvickova@economia.cz

Děkujeme za pozornost

