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Časopis NORDIC je prvním a jediným časopisem orientovaným výhradně na běžecké 
lyžování. Oslovuje přesně vyprofilovanou cílovou skupinu – všechny milovníky běžeckého 
lyžování, zejména závodní a výkonnostní lyžaře i zapálené hobíky. Výhodou tohoto 
zaměření je, že reklamní i obsahové sdělení vždy zasáhne jen cílového čtenáře, což 
optimalizuje náklady na reklamu.

CASOPIS NORDIC

21 000 ČTENÁŘŮ

70 % MUŽI

25–55 LET

WWW.NORDICMAG.CZ

OBSAH 
NORDIC je sestaven tak, aby oslovil všechny zanícené 
běžkaře. Jeho součástí jsou jak odbornější články, např. rady 
profesionálního servismana či postřehy ze závodní stopy, 
tak populární příspěvky jako neobvyklé expedice nebo tipy 
pro lyžařské turisty. V časopise najdete pravidelné příspěvky 
o mazání, rekreačně výkonnostních závodech a samozřejmě 
o vybavení. Na obsahové tvorbě časopisu NORDIC se trvale 
podílejí přední osobnosti českého běžeckého světa.

ROZSAH 
68 stran

CÍLOVÁ SKUPINA 
Zanícení běžečtí lyžaři od výkonnostních sportovců po turisty. 
Typický čtenář má vysoké či střední vzdělání a účastní se 
běžeckých závodů. Předplatitelská databáze čítá více než 1 
500 adres.

PODPORA PRODEJE
Distribuce na veřejných závodech, zejména v rámci partnerství 
se sérií Stopa pro život, kde získává ukázkové číslo každý 
účastník některého ze závodů. Obsahové propojení s běžeckým 
portálem BEZKY.net.

PERIODICITA
4x ročně (listopad, prosinec, leden–únor a březen) 

NÁKLAD A DISTRIBUCE
Prodaný a distribuovaný náklad: cca 5 000 výtisků
Distribuce: předplatné a adresná distribuce, specializované 
sportovní obchody, vybrané trafiky. Časopis NORDIC je k dispozici 
i v elektronické verzi pro tablety a chytré telefony.

NORDIC – harmonogram 2016/17

VYDÁNÍ UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK UZÁVĚRKA PŘEDÁNÍ PODKLADŮ EXPEDICE

39 NORDIC listopad 30. 9. 2016 10. 10. 2016 27. 10. 2016

40 NORDIC prosinec-leden 4. 11. 2016 14. 11. 2016 1. 12. 2016

41 NORDIC únor 23. 12. 2016 2. 1. 2017 19. 1. 2017

42 NORDIC březen 27. 1. 2017 6. 2. 2017 23. 2. 2017


