
Czech Top 100 Forum 
lifestylový magazín Sdružení cZech top 100 je časopisem o práci a životním stylu top managerů. 
czech top 100 Forum přináší čtyřikrát ročně rozhovory s vrcholovými manažery, odborné články a samo-
zřejmě aktuální výsledky žebříčků cZech top 100. odhaluje zákoutí vyšší společnosti, mapuje nejnovější 
manažerské trendy.

www.czechtop100.cz

Český rozhlas Rádio Česko
Zpravodajská stanice Český rozhlas Rádio Česko je obsahově i formátem založena čistě na zpravodajství 
a na aktuální publicistice. Žádná hudba. jen to podstatné: celý den sleduje nejnovější události a vybírá 
pro posluchače to nejdůležitější. přináší nformace od zpravodajů, reportáže, analýzy, exkluzivní rozhovory 
s aktéry o tom, co se děje, či teprve dít bude. politika, business, kultura, sport i kurs angličtiny. Rádio Čes-
ko vysílá na internetu www.radiocesko.cz, digitálně v systému DvB-t, DvB-S a celoplošně na vkv (Fm) 
vysílačích BBc World Service. vysílání denně od 8.00–11.00 a 13.00–16.00 hodin. pořad Studio Česko 
každý den v 15.35. pořad příběhy 20. století každou sobotu ve 13.00 a v neděli v 10.00 hod.

www.radiocesko.cz

Finanční noviny.cz
ekonomický server České tiskové kanceláře (Čtk), národní tiskové a informační agentury, jejímž posláním 
je poskytovat aktuální objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. výběr z témat, 
o nichž Finanční noviny seriózně informují: automoto, banky, daně, daňový kalendář, doprava, energie, 
finance, finanční krize, fondy, hospodářství, hypotéky, inflace, kurzy měn, média, it, pojišťovny, práce, 
služby, reality, telekomunikace, trh...

www.financninoviny.cz

oPojištění.cz
je zpravodajský portál zaměřený na pojišťění, trh pojištění a risk management. přináší zpravodajství z po-
jistného trhu, tiskové zprávy pojišťoven, zprávy o hospodaření, informace o produktech, informace o vý-
znamných škodách, výroční zprávy, personálie – zprávy o jmenování manažerů, „kdo je kdo“ v pojišťov-
nictví, archív reklam pojišťoven, rozhovory s představiteli pojišťoven, informace o dění na zahraničních 
trzích, o legislativě související s pojišťovnictvím, o vzdělávání v pojišťovnictví – vysoké školy, semináře, 
kursy, o informačních technologiích v pojišťovnictví, články na témata související s oborem pojištění - ří-
zení rizik, bezpečnost atd. 

www.opojisteni.cz

E15
Deník mladá fronta e15 je ekonomickým titulem, ve kterém naleznete aktuální i komentované 
zpravodajství z domácího i zahraničního byznysu a finanční sféry. klíčovými tématy deníku jsou eko-
nomika, obchod, vývoje akciových a devizových trhů, politicko-ekonomické souvislosti, historie 
a trendy vývoje mnoha ekonomických ukazatelů. tyto informace e15 čtenářům přináší od pondělí do pát-
ku každý pracovní den v moderní formě plnobarevného kompaktního listu.

www.e15.cz

PROFIT
podnikatelský týdeník pRoFit, týdeník pro majitele a jednatele firem, oslovuje a informuje své čtenáře 
již dvacátým prvním rokem a patří mezi nejstabilnější publikace na českém mediálním trhu. týdeník 
se obrací na jedinečnou skupinu majitelů středních firem, kteří přímo a samostatně rozhodují o stra-
tegii a podnikatelských záměrech svých firem. pravidelnými čtenáři podnikatelského týdeníku pRoFit 
jsou obchodníci a majitelé středních a menších firem, kteří neváhali a chopili se příležitosti úspěšně 
realizovat své podnikatelské záměry. podnikatelský týdeník pRoFit vychází jednou měsíčně se speciál-
ním suplementem ČeSkÝ eXpoRt. jedná se o specializovaný časopis, který je zaměřen na problemati-
ku zahraničního obchodu a především pak na obchodní příležitosti českého vývozu na zahraniční trhy.

www.profit.cz

Bankovnictví 
Bankovnictví je renomovaný odborný měsíčník pro profesionální finance vydavatelského domu economia 
a.s. obsahuje analýzy kapitálových a finančních trhů, informace o trendech ve finančním sektoru a jeho 
managementu, nových produktech a technologiích. Součástí je kromě specializovaného webu s elektro-
nickým archívem časopisu také ročenka top finance s přehledem českého finančního trhu, dále katalogy 
Fpguide s přehledem investičních, pojistných, úvěrových a splátkových produktů, a týdenní zpravodajský 
newsletter s aktuálním zpravodajstvím z finančních a kapitálových trhů.

www.economia.cz

POJISTNÝ OBZOR 
jediný časopis českého pojišťovnictví na našem trhu již od roku 1922. každé čtvrtletí poskytuje zají-
mavé informace z domácího i světového pojišťovnictví v pravidelných rubrikách: na aktuální téma, 
legislativa a právo, ekonomické informace, pojistné produkty, Ze světa, Z domova, insurance Digest. 
přináší rozhovory, analýzy, komentáře, rozbory a výklady legislativy a právních předpisů, nové tren-
dy v pojišťovnictví, aktuální ekonomické údaje a statistiky, novinky z domova i zahraničí (také v an-
glickém jazyce). vychází 15. března, června, září, prosince. vydává Česká asociace pojišťoven. 
Čtvrtletník pojistný obzor je členem mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku (pia).

www.cap.cz

Mediální partneři




