
HST: nabídka SWISSmag 2022 až 2024
Dvouletý balíček SWISSmag pro členy HST



Dvouletý balíček SWISSmag
výhradně pro členy HST

Výhody:
Díky balíčku si na dva roky a s minimem úsilí zajistíte reprezentativní 
komunikaci a reklamu v časopisu SWISSmag. Podpoříte svou 
obchodní pozici a vztahy s veřejností, zejména česko-švýcarskou 
komunitou.  

Obsah balíčku:
4 x celostránkový inzerát (ve 4 vydáních)
1x článek v rubrice byznys (1 strana)
1x populární článek o značce (2 strany)
4x 100 výtisků od vydání jako dárek pro partnery či benefit pro 
zaměstnance

Sleva & cena:
Sleva na články: 100 %, sleva na inzerci 80 %, sleva na časopisy: 100 %
Celková cena: 80 000 Kč, splatnost poměrně vždy po vydání časopisu

Akce platí do vyprodání alokovaného prostoru, změna vyhrazena.



Přehled služeb
8 stran,  4 vydání a 2 roky pro Vaši komunikaci

SWISSmag 27
zima 2022

SWISSmag 28
léto 2023

SWISSmag 29
zima 2023

SWISSmag 30
léto 2024

Inzerát 1/1 á 20 000 Kč 
(místo 100 000 Kč)

Inzerát 1/1 á 20 000 Kč 
(místo 100 000 Kč)

Inzerát 1/1 á 20 000 Kč 
(místo 100 000 Kč)

Inzerát 1/1 á 20 000 Kč 
(místo 100 000 Kč)

PR článek 2/1 zdarma (místo 120 000 Kč) PR článek 1/1 zdarma (místo 60 000 Kč)

100 časopisů zdarma 
(místo 10 000 Kč)

100 časopisů zdarma 
(místo 10 000 Kč)

100 časopisů zdarma 
(místo 10 000 Kč)

100 časopisů zdarma 
(místo 10 000 Kč)



SWISSmag 
Švýcarsko ve všech svých podobách

Zásah
20 000 čtenářů / rok                   kvalifikovaný odhad redakce

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 čtou i lidé z řad veřejnosti, například 
obdivovatelé švýcarských přírodních krás a cestovatelé.

Distribuce
Distribuovaný náklad: 4 000 až 7 000 výtisků
Jediným prodejním distribučním kanálem je 
předplatné, obchodní klientele se časopis dostane 
prostřednictvím adresné distribuce členům a 
partnerům HST. SWISSmag k dispozici také 
v elektronické verzi 

SWISSmag je určený všem, kdo se zajímají 
o Švýcarsko – ať už z jakýchkoliv důvodů. 
Přináší témata, která vždy souvisí 
s fenoménem Švýcarsko. Představuje
unikátní švýcarskou přírodu, 
bohatou kulturu, vyspělý svět 
obchodu, osobnosti, drsnou 
minulost i zralou 
současnost.

SWISSmag 2022/23 EXPEDICE

SWISSmag 27 podzim-zima 2022 8. 9. 2022

SWISSmag 28 jaro-léto 2023 9. 3. 2023

SWISSmag 2023/24

SWISSmag 29 podzim-zima 2023 září  2023

SWISSmag 30 jaro-léto 2024 březen  2024


