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SWISSmag je časopis určený všem, kdo se zajímají o Švýcarsko – ať už z jakýchkoli 
důvodů. Přináší neomezenou paletu témat, která vždy nějak souvisí s fenoménem 
Švýcarsko. Představuje unikátní švýcarskou přírodu, bohatou kulturu, vyspělý svět 
obchodu, osobnosti přesahující hranice, drsnou minulost i zralou současnost. 

SWISSmag je jedinečným médiem pro komunikaci produktů spojených buď přímo se 
Švýcarskem, nebo s hodnotami jím reprezentovanými: kvalitou, spolehlivostí a jistotou. 
Vzhledem k úzké spolupráci s HST – Obchodní komorou Švýcarsko–Česká republika 
a českou pobočkou agentury Switzerland Tourism se SWISSmag dostává přímou cestou 
ke čtenářům se silnými obchodními vazbami i citovým vztahem ke Švýcarsku.

20 000 ČTENÁŘŮ

50 % ŽENY, MUŽI

25–60 LET

CASOPIS SWISSMAG

WWW.SWISSMAG.CZ

OBSAH 
SWISSmag se věnuje všemu švýcarskému. Pravidelně se vydává 
na velké výpravy jednotlivými kantony, navštěvuje slavná 
turistická místa i zapomenuté tajemné kouty švýcarských hor 
i nížin, a to samozřejmě s pomocí unikátního Švýcarského 
dopravního systému. Noří se do hlubin historických souvislostí, 
zpovídá slavné osobnosti, rozkrývá kulturní specifika, odhaluje 
hity švýcarského designu a architektury i příběhy slavných 
švýcarských značek a byznysmenů. A mnohem více…

ROZSAH 
68 a více stran

CÍLOVÁ SKUPINA 
Lidé se zájmem o Švýcarsko. Úzké propojení a distribuce všem 
členům HST – Obchodní komory Švýcarsko–Česká republika 
garantuje významnou část čtenářů z pole managementu 
mezinárodních firem napojených na Švýcarsko. SWISSmag ale 
čtou i lidé z řad veřejnosti, například obdivovatelé švýcarských 
přírodních krás.

PERIODICITA
2x ročně (jaro a podzim)

NÁKLAD A DISTRIBUCE
Distribuovaný náklad: cca 10 000 výtisků
Jediným prodejním distribučním kanálem je předplatné, 
obchodní klientele se časopis dostane prostřednictvím  
adresné distribuce členům a partnerům HST Obchodní komory 
Švýcarsko–Česká republika. 
Časopis SWISSmag je k dispozici i v elektronické verzi pro 
tablety a chytré telefony.
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VYDÁNÍ UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK UZÁVĚRKA PŘEDÁNÍ PODKLADŮ EXPEDICE

19 SWISSmag podzim-zima 17. 8. 2018 27. 8. 2018 13. 9. 2018

20 SWISSmag jaro-léto 15. 2. 2019 25. 2. 2019 14. 3. 2019
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