Čtenáři měsíčníku Bankovnictví

- odborný časopis pro profesionální finance
Měsíčník Bankovnictví je zaměřen na vyšší a top management
odpovědný za řízení a tržní úspěch finančních společností, na
pracovníky podílející se v těchto firmách na tvorbě produktů,
jejich marketingu, podpoře prodeje, organizaci a řízení.
Časopis přináší informace o situaci na kapitálových
a finančních trzích, o trendech a vývoji v retailovém
a investičním bankovním sektoru, o nových produktech
a informačních technologiích využívaných v bankovnictví.
Tištěný náklad 1Q 2013: 4 100 výtisků
Součástí předplatitelského servisu časopisu je i týdenní
elektronický Newsletter – PDF informační servis
s komentovanými novinkami ze světa financí.
Bankovnictví je partnerem všech významných
konferencí z oboru profesionálních financí
a organizátorem odborných seminářů
Redakce časopisu Bankovnictví každoročně připravuje
reprezentativní přehled výsledků finančního a kapitálového
trhu České republiky TOP finance - kompletní výsledky
finančního sektoru za uplynulé období včetně meziročního
srovnání, komentářů, přehledných tabulek a grafů.

- je organizátorem řady konferencí, seminářů a kulatých
stolů. Staňte se i Vy partnery našich eventů!

Čtenáři časopisu Bankovnictví
Zdroj: Economia, a. s., průzkum čtenářské obce titulu

Typickým čtenářem časopisu Bankovnictví je muţ s VŠ vzděláním
pracující na vedoucí pozici s rozhodovacími pravomocemi

Postoje čtenářů k časopisu Bankovnictví
Zdroj: Economia, a. s., průzkum čtenářské obce titulu; NFO AISA, B2B tisk a inzerce

91 % čtenářů prohlašuje, že časopis Bankovnictví jim přináší informace,
které by jinde nezískali nebo získali mnohem obtížněji
Čtenáři hodnotí časopis Bankovnictví jako:
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89 % čtenářů by doporučilo číst časopis Bankovnictví lidem, kteří začínají kariéru v oboru

Postoje čtenářů k časopisu Bankovnictví
Zdroj: Economia, a. s., průzkum čtenářské obce titulu

Čtenáři časopisu Bankovnictví mají zájem zejména o informace
z oblasti internetového bankovnictví a oblasti IT
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69%

Postoje čtenářů k ročence TOP finance
Zdroj: Economia, a. s., průzkum čtenářské obce titulu

Čtenáři časopisu Bankovnictví mají jednoznačný zájem o ročenku
TOP finance (míra souhlasu v %)
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95 % zadavatelů B2B inzerce vnímá odborný tisk především jako médium
s přesně zacílenou skupinou čtenářů (míra souhlasu v %)
Zdroj: NFO AISA, B2B tisk a inzerce

B2B tisk má přesně zacílenou
skupinu čtenářů

95%

inzerce v B2B tisku zvyšuje
image firmy
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inzerce v B2B tisku je důleţitá
pro udrţení či posilování
pozice firmy na trhu
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B2B tisk čtou lidé s
rozhodovacími pravomocemi
prostřednictvím B2B tisku lze
oslovit cílovou skupinu, která
je jinak obtíţně dosaţitelná
B2B tisk je první volbou, kdyţ
zvaţujeme, kde budeme
inzerovat

72%
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88 % zadavatelů B2B inzerce považuje odborný tisk za
nejefektivnější médium pro podporu produktů a služeb
(míra souhlasu v %)
Zdroj: NFO AISA, B2B tisk a inzerce
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TOP finance – přehled finančního a kapitálového
trhu v ČR
Redakce časopisu Bankovnictví každoročně připravuje reprezentativní
přehled výsledků finančního a kapitálového trhu České republiky TOP
finance - kompletní výsledky finančního sektoru za uplynulé období
včetně meziročního srovnání, komentářů, přehledných tabulek a
grafů.
TOP finance vyjdou současně v Bankovnictví, FP-finančním poradci,
Právním rádci, Moderním řízení a Finančním managementu.
TOP finance (samostatná příloha)
květen (uzávěrka 3.5.) – BA (vyd. 27.6.); MR (27.6.); FM (24.6.); PR
(26.6.) FP (27.6.)
1/1
185.000 Kč
1/2
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1/3
75.000 Kč
1/4
60.000 Kč
2. obálka
199.000 Kč
3. obálka
199.000 Kč
4. obálka
219.000 Kč

Ediční plán 2013

Datum
dodání
podkladů

Datum
vydání

Fokus

Speciál

Příloha

10. 1.

25. 1.

Zadluţenost
v ČR vs. EU

Mobilní bankovnictví

Jak vyuţít BI ve
finančním sektoru

13. 2.

22. 2.

Banky a sociální sítě

MDM, DWH
a efektivní vyuţití dat

19. 3.

16. 4.

14. 5.

Komerční příloha/ samostatná
příloha

IT trendy ve finančním
sektoru

22. 3.

Mateřské společnosti
českých bank

Transformace
a konsolidace v IT

Platební karty
a internetové
bankovnictví

26. 4.

Nové pobočky
a jejich role mezi
ostatními
distribučními kanály

Platební karty

Outsourcing jako
strategie budoucnosti

24. 5.

Výměna core
bankingu, anebo jiné
řešení?

IT v pojistném
sektoru

Nové IT přístupy
v bankovním sektoru

Vozový park pro business
(FP+BA+PR+FM+MŘ)
Finanční produkty pro
komunální sféru (BA+MO)

Virtualizace a cloud computing
(BA+MR)
FP GUIDE – pojištění (BA+FP)

Ediční plán 2013

Datum
dodání
podkladů

Datum
vydání

18. 6.

28. 6.

Bankomaty, terminály,
Nový občanský zákoník karty a platební systémy
v ČR ve světě

20. 8.

30. 8.

Regulace, bankovní unie Investiční bankovnictví
a dopady na banky v ČR
po krizi

Fokus

17. 9.

27.9.

Mobilní platby
a bezpečnost

15. 10.

25.10.

Banka budoucnosti

Speciál

Příloha

Nástroje pro řízení IT
v bance

Komerční příloha/ samostatná
příloha
TOP FINANCE
(BA+FP+MŘ+PR+FM)

Bezpečnost v bance
na prvním místě

Finanční gramotnost v ČR Retailové bankovnictví

Risk management
IT bezpečnost v bankách a alternativní distribuční
kanály

19. 11.

29.11.

Trendy v oblasti
afluentního
bankovnictví

BI ve finančních
institucích

BPM, cesta k efektivním
procesům

10. 12.

20.12.

Bankovnictví v Číně

Digitalizace

Pojišťovny a podpora
prodeje pomocí IT

Je úspěšné a efektivní ICT jenom
sen?
Samostatná příloha BA
Telekomunikace
(FP+BA+PR+FM+MŘ)
Cloud computing a virtualizace
(MŘ+BA)
FPGUIDE – Fondy a IŢP (BA+FP),
Vozový park pro business II
(FP+BA+PR+FM+MŘ)
Financování obci - čerpání EU
fondů, nabídka, šance, rizika
(BA+PR+MŘ)

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

1/1
210 x 280
(na spad po ořezu)

1/1
186x254
(zrcadlo)

1/4

1/6

93x124

59x124

(210x73)

2/3
121x254
(133 x 280)

1/6

junior page
121x200

1/3

1/3

186x124

½

59x254

186x81

(210x138)

(71x280)

(210x95)

2/2

186x39
(210x53)

(420x280)

- ceník pro rok 2013

formát

cena v Kč

2/1

130 000

1/1

69 000

2/3

59 000

junior page

59 000

1/2

40 000

1/3

35 000

1/4

23 000

1/6

17 000

1/3dálnice

66 000

1/3kolejnice

66 000

Formát

cena v KČ

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

1/3 dálnice, 59x254, (71x280)

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

1/3 kolejnice, 59x254, (71x280)

Kontakty

Redakce:
Tomáš Houdek

tel.: +420 233 071 412
e-mail: tomas.houdek@economia.cz

Inzerce:

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

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

Děkujeme za pozornost

