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O nás
Časopis PRAG MOON je moderní časopis, jenž informuje obyvatele Prahy 

o zajímavostech z hlavního města. 

Nabízí pestrý́ přehled zajímavých kulturních akcích v nadcházejícím 

období a zaměřuje se na společenský život v Praze - lifestyle. Proto je 

velká část časopisu zacílena na kulturu, obchody, tipy na aktivity a výlety, 

tzv. požitkovou gastronomii (bary, kavárny, restaurace, kluby). 

Nezapomíná ani na zdravý životní styl. Časopis vychází v nákladu 40 000 

výtisků a to 6x do roka a je distribuován zdarma do restaurací, barů a 

především business center na jejich recepce. V každém vydání se zaměřuje 

na několik témat, které jsou v aktuálním období pro Pražany zajímavé. 

Přináší rovněž zajímavé rozhovory s osobnostmi žijícími či fungujícími v 

Praze. Témata každého vydání jsou zveřejněna na www.pragmoon.cz kde 

je každý měsíc v průměru čte více jak 90 000 Pražanů.
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PRAGMOON

V ČÍSLECH

Časopis PRAG MOON je v současné době nejdéle fungujícím lifestylovým city magazínem v Praze, a to zejména díky široké přízni 

čtenářů. (Každé vydání se dostane do ruky téměř 100 000 obyvatel Prahy a Středočeského kraje).

PRAG MOON oslovuje úspěšnou střední a vyšší vrstvu obyvatel Prahy, tedy ženy a muže mezi 25 až 49 lety se středními a vyššími 

příjmy a to v zastoupení: 44,6% ženy - 55,4 muži, nejpočetnější věková skupina je: 25-34 let - 29,4%, 34-45 let - 38,2%, 45let - vice 

16,2%, jiná věk. skupina – 14,2 % PRAG MOON je distribuován zdarma na více než 1200 místech v Praze. Prostřednictvím distribuční 

společnosti SPACE4YOU. 

Díky tomu, že se časopis distribuuje zdarma ve vybraných business centrech, lepších restauracích a dalších pečlivě vybraných místech, 

nemusí se inzerenti bát, že by jejich inzerce ležela bez odezvy na stánku tak, jak tomu bývá zvykem u většiny placených časopisů. 

38,2 % 29,4 % 16,2 % 14,2 %
34 – 45 LET 20 – 34 LET 46 LET A VÍCE JINÁ VĚKOVÁ 

SKUPINA
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01. SPECIFIKACE

Náklad: 40 000 ks

Počet stran: 84 / +

Periodicita: 6x do roka

Počet distribučních míst: více než 1 200

Cílová skupina: muži a ženy ve věku 22 

až 49 let

Kde najdete: stojany Space4you, recepce 

velkých společností, restaurace, bary, kluby, 

wellness salony

Provedení: lak 160 g, vnitřek LWC 80g, 

vazba V1

Celý archiv nalezneze

www.pragmoon.cz/casopis

02. ONLINE

PRAG MOON denně funguje

v online světě. Návštěvnost

našeho portálu je v průměru

3 000 lidí denně, naše sociální

sítě sleduje více jak 34 000 

fanoušků. 

03. EMAILING

Časopis je rovněž v PDF 

rozesílán více jak 4 000 

podnikatelům, převážně

malých a středních firem.

https://www.pragmoon.cz/casopis
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/ 01

CENÍK INZERCE 2020

3. obálka 60 000 Kč

4. obálka 80 000 Kč

1. dvoustrana 80 000 Kč

2/1 strana 60 000 Kč

1/1 strana 40 000 Kč

1/2 strany 25 000 Kč

1/3 strany 20 000 Kč

1/4 strany 15 000 Kč

1/6 strany PR TIP 10 000 Kč

Příplatek za konkrétní umístění 15%

Storno poplatek 30 dní před uzávěrkou

50% ceny

/ 02

SLEVY

opakovaní inzerce 10 - 30%

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH (21%)

/ 03

UZÁVĚRKY

uzávěrka inzerce č. vydání datum vydání

26.02. 2021 1.               01. 03. 2021

30.04. 2021 2.               10. 05. 2021

27.06. 2021 3.               07. 07. 2021

27.08. 2021 4.               06. 09. 2021

23.10. 2021 5.               06. 11. 2021
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Člověk, který se věnuje PragMoonu

naplno a naše stálice, která drží team 

pohromadě již řadu let.

burianek@pragmoon.cz

+420 773 833 534

LUKÁŠ BURIÁNEK
SALES DIRECTOR

IVANA DUFKOVÁ
SENIOR SALES MANAGER

Věčně dobře naladěná, rázná

a upřímná žena, co by se pro ostatní

rozdala a co žije především pro časopis.

dufkova@pragmoon.cz

+420 773 833 553

ROMAN SOBOTA
SALES MANAGER

Nejmladší člen našeho teamu, který má 

inovativní nápady a našim klientům 

dokáže zajistit i modré z nebe.

sobota@pragmoon.cz

+420 773 339 888

mailto:buriianek@pragmoon.cz
mailto:buriianek@pragmoon.cz
mailto:buriianek@pragmoon.cz


NAŠI KLIENTI


