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ÚVODNÍK

Zažíváme právě období, kdy se svět před očima
mění. Já pevně věřím, že změny budou jedině
k lepšímu, že dojde ke zklidnění i v každém z nás.
Aby těch změn nebylo málo, tak měníme i tento
časopis. Trafikant vychází již řadu let. Velmi si vážím
této tradice, ale zároveň bych byl velmi rád, kdyby to
byl nadále nejen tradiční, ale i váš oblíbený časopis.
Abychom byli schopni připravit kvalitní
a užitečný obsah, rozhodli jsme se z Trafikanta
vytvořit čtvrtletník, kde bychom vám rádi přinášeli
nejen novinky z PNS, praktické informace, ale také
inspirovali vaše vlastní podnikání. Důležité informace
o změnách u jednotlivých titulů budete
i nadále dostávat na měsíční bázi ve formě vkládacího listu u velkoobchodního letáku.
Letošní druhá polovina roku je pro naši společnost
PNS ve znamení instalace a zprovoznění nové automatické třídicí linky. Ta by kromě jiného měla zvýšit
a zrychlit kvalitu zpracování remitendy. Pokud se
k tomu chcete dozvědět více, připojte se na naše
sociální sítě Facebook nebo LinkedIn, se kterými od
září pracujeme také jiným způsobem a intenzivně.
Měli byste se zde dozvídat horké aktuality z naší
kuchyně.

Letošní rok
je plný změn,
stejně jako
tento časopis

Jeden z našich strategických cílů je zjednodušování
spolupráce mezi námi. Jako jeden z prvních kroků
připravujeme úpravy v aplikaci Moje PNS tak, abyste
některé úkony mohli pohodlně zpracovávat v tomto
prostředí a nebyli odkázaní na dostupnost našeho
zákaznického centra.
Další z našich strategických oblastí zájmu je rozvoj
vašeho podnikání. Vnímáme, že vy jako prodejci
tisku jste pro nás klíčoví. Je pro nás velmi důležité,
abyste byli úspěšní ve vašem podnikání, a proto
bychom rádi hledali na trhu obchodní partnery, kteří
by mohli do vaší prodejny přivézt další zákazníky
nebo zajistit dodatečný příjem. Věřím, že vám brzy
budeme moci představit první zajímavé nabídky.
Těším se na to.
Přeji vám pokojný předvánoční čas a krásné Vánoce,
a pokud budete mít jakékoliv otázky, připomínky či
náměty, ozvěte se mi.
ONDŘEJ VAŇHA
místopředseda představenstva
ondrej.vanha@pns.cz

Trafikant, časopis pro zákazníky společnosti PNS a.s. I Vychází 4x ročně, toto číslo vychází v listopadu 2020 I Vydává První novinová společnost a.s.
I Paceřická 2773/1, Praha 9, 193 00 I Šéfredaktor: Iva Bejčková I Redakční rada: Alexander Širc, Šárka Říhová, Jan Hofman, Lucie Cepáková, Michaela
Kunrtová, Petr Kadlec I Výroba: Iva Bejčková I Fotografie: Iva Bejčková, zaměstnanci PNS, Depositphotos a Freepik I Kontakt: casopistrafikant@pns.
cz I Evidenční číslo: MK ČR E 10165 I Převzaté názory a citace se nemusí shodovat se stanoviskem společnosti PNS a redakce. Za obsah a zpracování
inzertních stran nese odpovědnost inzerent.
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Denně na cestách
Flotila našich obchodních zástupců. Každý den vyráží
na své cesty za zákazníky. Každý den je čekají velká
dobrodužství. Každý den jsou vám nablízku. V tuto chvíli
prošla struktura obchodních zástupců optimalizací,
a abyste se v tom vy neztratili, přinášíme přehledné
zpracování, kdo z nich má jakou oblast na starosti.

Roman Bertani

Iva Horáková

724 605 616

720 052 446

Iva Dolejšová

Břetislav Suk

724 605 621

724 019 975
Děčín

Michal Kubec
725 605 613

Litoměřice

Chomutov

Ján Ištván
606 760 365

Manažeři sítě
obchodních zástupců

Kladno

Sokolov
Cheb

Prah

a-vý

Rakovník

Martin Kočárek

Rokycany

Tachov

Lucie Zábrodská
Michaela Kunrtová

Nymburk

Žďár nad
Sázavou

Pelhřimov

petr.kadlec@pns.cz
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Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj (bez okresu Jičín), Moravskoslezský
kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský
kraj

Brno

do listopadu 2020

Vyškov

Znojmo

Zlín
Uherské
Hradiště

Brno venkov

České
Budějovice

Hodonín

Monika Hymrová
724 208 958

Vlasta Miklíková

Břeclav

602 515 162

Český
Krumlov

Luďka Vavroušková

Barbora Smržová
728 017 064

Vsetín
Kroměříž

Jindřichův Hradec

724 605 655

Blansko

Frýdek-Místek

Přerov

Prostějov

Jihlava

Romana Schwarzová
Petr Kadlec

Karviná
Ostrava

Nový Jičín

Olomouc

Třebíč
Prachatice

Opava

Svitavy

Havlíčkův
Brod

Strakonice

724 019 968

Bruntál
Šumperk

Chrudim

Klatovy

Ilona Kočárková

725 818 288

Ústí nad Orlicí

Domažlice
Tábor

Alena Kasperová

Jeseník

Rychnov
nad Kněžnou

Pardubice

Plzeň-jih

michaela.kunrtova@pns.cz
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský
kraj, Královéhradecký kraj (pouze okres Jičín),
Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj,
Ústecký kraj

Hradec
Králové

Benešov

Písek

Ivana Kosová

Náchod

Kutná
Hora

Plzeň

602 579 340

Trutnov

Jičín

Kolín

Praha
západ

Příbram

724 019 979

d

Praha

Beroun

Plzeň-sever

cho

Roman Bukva
725 818 291

Mladá
Boleslav

Mělník

Louny

Karlovy Vary

724 019 980

Liberec Jablonec
nad
Česká Lípa
Nisou
Semily

Ústí nad
Teplice
Labem
Most

601 116 456

Gabriela Tibitanzlová
724 605 662
od prosince 2020

Dagmar Trnková
723 558 184
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Bez nervů a v pohodě

aneb administrativa včas a podle pravidel
Všechno má svá pravidla. Co dělat, když potřebujete svoji prodejnu na chvíli zavřít nebo ji přepsat na nové IČO? Je to celkem snadné,
jen to potřebuje správně načasovat, aby se to všechno zvládlo...

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU (ODBĚRU TISKU)
UKONČENÍ POS, PŘEPIS POS NA NOVÉ IČ,
ZALOŽENÍ ZCELA NOVÉHO POS
UKONČENÍ POS

Stejně jako u dočasného přerušení, tak také u trvalého uzavření prodejního místa platí, že se požadavek musí nahlásit
alespoň 5 pracovních dní předem, aby se stihl požadavek verifikovat, připravit soupis závěrečné remitendy a ukončení
dodávek tisku.
V případě, že bude POS končit ke konci roku 2020, doporučujeme tuto skutečnost nahlásit do 18. 12. 2020, jelikož se v období svátků kumuluje zásoba administrativní práce v PNS.

PŘEPIS POS NA NOVÉ IČ

Přepis POS na nové IČ má dvě oddělené fáze. První fází je, že se původní POS musí v systému ukončit, připravit soupis
závěrečné remitendy a ukončení dodávek tisku. Takže platí postup, viz předchozí bod.
Nelze jen tak „někde“ přepsat IČ a „jede se dál“.
Druhou fází je, že se musí připravit smlouva a podklady pro založení nového IČ do systému PNS, naplánovat první
dodávku atd.
Takže pokud chcete plynule přejít z jednoho IČ na jiné, pak je nutné nahlásit ještě dříve než 5 pracovních dní dopředu. Doporučujeme alespoň 14 dní dopředu. V rámci konce kalendářního roku pak udáváme termín nahlášení
přepisu do 11. 12. 2020, jinak nemůžeme zaručit, že přepis proběhne od 1. 1. 2021.

ZALOŽENÍ ZCELA NOVÉHO POS
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Pravidla jsou zhruba stejná jako u přepisu na jiné IČ. Tzn., že je nutné nahlásit požadavek na nové odběrné místo
alespoň 14 dní předem. K požadavku je nutné uvést adresu nového odběrného místa a telefonní kontakt na osobu,
která bude vyřizovat. My předáme místně příslušnému obchodnímu zástupci, který zajistí smlouvu. Pak se teprve bude
zadávat do systému a plánovat vhodné datum první dodávky.
V rámci konce kalendářního roku pak udáváme termín nahlášení nového POS do 11.12.2020, jinak nemůžeme
zaručit, že založení proběhne od 1.1.2021.
V případě stanovení kauce pro nové POS, může samotné založení POS do systému zdržet samozřejmě i datum jejího
připsání na účet PNS.

Kdykoliv se může stát, že je potřeba na určitou dobu uzavřít prodejnu (POS) nebo jen přerušit dodávky
tisku. Nejčastějšími důvody bývá dovolená, nemoc či rekonstrukce. Jelikož je distribuce tisku určitý proces
s různými návaznostmi, je nutné nahlásit termín přerušení včas.

Co to znamená „včas“?

Dle platných VOP existuje pravidlo nahlásit požadavek na přerušení dodávek tisku nejméně 5 pracovních dní předem.
Jedná se o článek VII. Dodací podmínky pro kupujícího, bod 2. Pokud je to tedy jen trochu možné a vaše přerušení
dodávek je plánované, dodržujte toto pravidlo. Vyhneme se tím jakýmkoliv komplikacím s přerušením dodávky
a vyhlášením remitendy.

Co když nestihnu nahlásit „včas“?

Výše uvedený termín 5 pracovních dní je nastaven pro naprosto bezproblémový postup přerušení dodávek. V mimořádných situacích, kdy není možné přerušení dodávek naplánovat předem a do hry vstoupí neočekávaná událost, se
snažíme i tak naplánovat přerušení dodávek, aby všechno proběhlo co nejvíce standardně.
Ještě „dobrým“ termínem je nahlásit přerušení 3 pracovní dny předem. A když ani to nevyjde, tak alespoň 2 pracovní
dny předem, ale je nutné zavolat během dopoledne, maximálně do 10:30 hodin.

Proč nelze přerušit dodávky ze dne na den?

Dodávky se plánují dopředu. Den před samotnou dodávkou má prodejna již naplánované množství dodávaného tisku,
jsou vytištěny DRL a připraven seznam titulů do remitendy (k vrácení).
A hlavně kvůli remitendě se nepřerušuje dodávka ze dne na den. Je totiž nutné doručit na prodejnu seznam titulů
k vrácení. Pokud má prodejna v určitém termínu zavřeno, musí se remitenda na toto období vyhlásit předem! Pokud
by se vrátila až po termínu přerušení (po dovolené), tak určitě většina titulů nebude uznána z důvodu pozdního vrácení.
V mimořádných obdobích, jako je třeba dnes (epidemie COVID), samozřejmě musíme přijmout i mimořádná opatření.
Takže pokud někdo musí zavřít ze dne na den, např. z důvodu karantény, zastavíme dodávky ihned a remitendu vyřešíme např. pomocí inventurního soupisu zaslaného na e-mail. Podle něj může prodejce okamžitě připravit remitendu
a dát jí do bedny ke svozu.
Důležité je co nejdříve kontaktovat KC PNS na telefonu 475 259 080 nebo e-mailu kc@pns.cz.

Přerušení dodávek v časech vánočních

Asi jako všude, je i v našem oboru nejvíce práce ke konci roku, proto zvláště v tomto období důrazně doporučujeme
dodržovat včasnost nahlášení požadavku na přerušení dodávky! Děkujeme.
TEREZA SMETANOVÁ
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VELKOOBCHOD

Chcete mě?
Máte zkušenost s provozováním trafiky nebo máte zájem o provozování, ale nemáte prostor?
Rádi vám pomůžeme... Společnost PNS a.s. pronajme provozovny v Praze, Mladé Boleslavi
a Orlové. Podmínkou je uzavření nájemní smlouvy, živnostenský list a chuť podnikat.

Kalendáře
jsou věčný
evergreen

Praha 4 - Krč, Thomayerova nemocnice, ul. Vídeňská
(vedlejší vstup u pavilonu D - porodnice)

Žijeme v uspěchané digitální době 21. století. Nicméně
jeden fenomén se nás po staletí drží zuby nehty stále.
A to je kalendář. Ať už stolní, nástěnný, týdenní,
měsíční nebo roční. Kdo z nás ho nepoužívá anebo
alespoň občas na něj nehodí oko, když neví, kolikátého
přesně je? Najdete ho snad v každé kanceláři i v domácnostech. Je to evergreen, který se skvěle prodává.

Stánek byl v provozu do jara 2020. Byl provozován jako prodejna
tisku a drobného zboží (zákonné omezení prodeje cigaret a tabákových výrobků v blízkosti zdravotnických zařízení).

ALEXANDER ŠIRC

Mladá Boleslav, náměstí Republiky
(součást autobusové zastávky)
Stánek je součástí autobusové zastávky. V roce 2018 byl částečně rekonstruován. Byl provozován jako trafika, vč. prodeje tisku
a cigaretového zboží.

Orlová, F. S. Tůmy
(u supermarketu Billa)
Stánek vedle parkoviště supermarketu Billa, v těsné blízkosti sídliště. Dobře vedená trafika, se stálou klientelou, byla v provozu do jara
letošního. Stánek byl v roce 2018 částečně rekonstruován.

V případě zájmu o pronájem volejte
paní Dagmar Knapíkové, tel. +420
296 108 090, případně pište na
e-mail: dagmar.knapikova@pns.cz .
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Reklama není zadarmo
Hledáte nové příležitosti pro zvýšení svých příjmů a nevíte, jak na to? Zeptejte se obchodních zástupců
PNS na možnost uzavření smlouvy na umístění reklamních panelů na vaší provozovně. Veškeré informace vám rádi poskytnou na osobní schůzce.

Stolní kalendáře s remitendou

Možnost objednání přes:

To znamená, že je určena prodejní cena,
kontaktní centrum PNS
prodejce prodává kalendáře za novinový
rabat, dodávku platí v tiskové faktuře a má
obchodní zástupce PNS
volnou remitendu. V nabídce máme cca 45
druhů kalendářů tří velikostí. Tyto kalendáře
nejsou uveřejněny na našem e-shopu, ale
lze si je objednat na KC PNS nebo u vašeho
OZ.
Možnost objednání přes:
Kalendáře z doplňkového prodeje
Jedná se o nástěnné kalendáře, diáře, stolní
kalendáře. Tématické speciály i netradiční
formáty. Kalendáře nabízíme za velkoobchodní cenu, u níž si zákazník určuje svoji
prodejní cenu sám. Zboží je bez remitendy.
Více se dozvíte v našem tématickém letáku
Kalendáře a diáře 2021, který je uložen na
našem e-shopu.

kontaktní centrum PNS
obchodní zástupce PNS
e-shop PNS

Základem dobrého prodeje kalendářů je jejich prezentace na prodejně. Jak na to,
jsme se zeptali Romana Pape z firmy MEZUZA s.r.o..
„Kalendáře je nejlépe vždycky vystavit co nejblíže k pokladně, aby byly tzv. na očích
zákazníkům. Velkým bonusem při prodeji všeho zboží a zejména kalendářů je široká
nabídka a aktivní přístup prodávajícího. Výhodou je i prodávat kalendáře od PNS,
které jsou s remitendou. Čím aktivnější prodejce, tím lepší prodej.“

Trocha historie...
Víte o tom, že historie tištěných českých kalendářů se
datuje již od 15. století? V roce
1498 byl v Plzni vytištěn první
český kalendář od Mikuláše
Štetiny, bakaláře krakovské
university a plzeňského
knihtiskaře. Později se přidaly další vydavatelé, z nichž
nejznámější byl Tadeáš Hájek
z Hájku. Z počátku byly kalendáře vyzdobeny jen na titulní
straně. V 16. století se začínají
objevovat v kalendářích již
i prázdné listy na poznámky
a zápisky. Rozšiřuje se obsah
o předpovědi o válkách, hladu,
moru, povodních, o příběhy
politické, seznam trhů či jarmarků. Starý ráz kalendářů
s pranostikami a výklady
planet se udržuje ještě
v 18. století. Někteří naši národní buditelé vhodně použili
kalendářů i k poučování lidu.
Oblíbeny byly kalendáře „stoleté“, na venkově kalendáře
hospodářské. Začátkem
20. století objevuje se mnoho
různých odborných kalendářů,
které jsou oblíbeny dodnes.
Zdroj: https://kalendar.beda.
cz/dejiny-tisteneho-kalendare
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Šťastné a veselé!

2,89 bez DPH
3,50 s DPH

Každý rok se na vánoční svátky všichni velmi těšíme, a proto se na ně pečlivě připravujeme.
I když je letošní rok plný neočekávaných zvratů, tak si přejme jediné. Ať jsou vánoční svátky plné
klidu a opravdové pohody, a to jak doma v rodinném kruhu, tak i u vás na trafikách.
ALEXANDER ŠIRC
Z našeho doplňkového zboží jsme si
v letošním roce pro vás, naše zákazníky,
připravili jak spoustu novinek, tak i dobře
známých časem prověřených hitovek.
Mezi nejprodávanější produkty o Vánocích rozhodně patří: pohlednice
a blahopřání s vánočním motivem,
vánoční ozdoby, kalendáře a diáře, dárkové zapalovače, dárkové a upomínkové
předměty, sběratelské modely, stolní hry,
stavebnice a hračky pro děti. Kompletní
vánoční nabídku najdete na našem e-shopu a v našich speciálních letácích, které
jsou uloženy na e-shopu v záložce Letáky:
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• Vánoce 2020
• Kalendáře a diáře 2021
• Akční leták listopad 2020
Jak objednávat naše zboží z doplňkového
prodeje, nalezenete na vedlejší straně
spolu s vybranými produkty.

DPPVN200001
Pohlednice vánoční Josef Lada.
Nejmenší možný odběr 50 ks
DPVCO200003
Lucerna - želé v čokoládě
Nejmenší možný odběr 1 ks

120, bez DPH
146,00 s DPH
66

126,03 bez DPH
152,50 s DPH

Trocha historie...
V českých zemích se o vznik prvních tzv. „péefek“ postaral
pražský purkrabí Karel Chotek z Chotkova a Vojnína již
v roce 1827. Jelikož kvůli své značné zaneprázdněnosti
neměl čas navštívit před vánočními svátky všechny své
přátele, jak bylo tehdy dobrým zvykem, tak jim jako
omluvu rozeslal blahopřání poštou. Gratulační lístky ale
nebyly ledajaké – nechal si je vyrobit u Josefa Berglera,
tehdy vůbec prvního ředitele pražské kreslířské akademie. A ve svém zvyku pokračoval i v následujících letech.
Aby znělo přání světově, připojil k němu i zkratku PF. Zkratka Pour féliciter
se dá přeložit jako „pro štěstí“, ale více odpovídá výrazu „k blahopřání“. Psávalo se ve
Francii na zadní stranu vizitky jako zpráva „nezastiženému navštívenému“ či do kytice
s blahopřáním nepřítomnému. Postupem času se právě francouzská zkratka PF stala
neodmyslitelnou součástí novoročních přání a v českých zemích zdomácněla. Jedná
se ale o jakousi českou specialitu. Na novoročenkách z jiných zemí se totiž tato zkratka nevyskytuje a ani samotní Francouzi jí zřejmě nebudou rozumět.
Zdroj: čt24

84,78 bez DPH
97,50 s DPH

E-shop PNS
Nejsnasží cestou, jak si u nás objednat
zboží, je využít onlinové nabídky
našeho e-shopu. Vše je jednoduše
přehledné a intuitivní.
www.eshop.pns.cz

Obchodní zástupce
Zavolejte, napište svému obchodnímu
zástupci a objednejte si zboží u něj.
Přehledný seznam zástupců najdete na
dvoustraně 6 - 7.

DPSBE200003
Betlém LUX
Nejmenší možný odběr 1 ks
DPOZD200047
Stromeček dřevěný zelený 29 cm
Nejmenší možný odběr 1 ks

238,84 bez DPH
289,00 s DPH
DPRAP200030

Objednávat
doplňkový
prodej PNS je
opravdu snadné

Benzínová stanice s cisternou
Nejmenší možný odběr 1 ks

Toto je malá ochutnávka
z naší vánoční nabídky.
Pište, volejte, objednávejte.
Jsme tu pro vás.

Kontaktní centrum
Zavolejte nebo napište na naše kontaktní centrum a předejte objednávku
našim kolegyním.
tel.: +420 475 259 080
e-mail: kc@pns.cz
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Trafika je místo,
kde si můžete
i pokecat
Muž zkušený, muž znalý, muž nad věcí a hlavně
muž se srdcem trafikanta. To je Ján Janták,
za kterým jsme se zastavili na kus řeči na
Rooseveltově ulici v Olomouci, kde má
jednu ze svých pěti trafik.
Jak, kdy a proč jste se stal právě
trafikantem?
K první trafice jsem se dostal cca před
25 lety víceméně náhodou v rámci majetkového vyrovnání za restauraci, kterou
jsem provozoval se svým společníkem.
V té době se to jevilo jako celkem lukrativní
podnikání, a tak jsem postupně otevíral
nové provozovny, popřípadě přebíral již
fungující.
Co vás na tom stále těší?
Na provozování trafik mě baví hlavně to,
že se opakovaně setkáváte s lidmi, kteří
v dané lokalitě žijí a pravidelně je navštěvují. Pořád i v dnešní době slouží trafika
jako místo, kde je možné si pokecat, dát
si třeba kávu, požádat o pomoc či radu
při řešení drobných životních problémů.
V supermarketech to takhle osobní nikdy
nebude. Akorát bohužel v současné koronadobě veškeré tyto bonusy odpadají, což
je smutné.
A když to vezmeme z toho druhého úhlu.
Co je ve vaší profesi pro vás osobně
nejtěžší?
Nejtěžší na mojí práci je několik věcí, které
bych shrnul do následujících bodů:
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 dlouhodobě nízké marže u tabákových
výrobků, které neodpovídají průměrným
maržím ostatního maloobchodu, přitom
tvoří až 70-80 % obratu

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

 neustálé stoupající mzdové náklady
a další provozní výdaje /nájmy zvyšující
se o inflaci, náklady na provoz EET ap./
 občasné problémy s krádežemi
a vandalismem
 občasné nevhodné chování některých
zákazníků k prodavačkám
 některé až šikanózní metody státu při
doprodejích tabákových výrobků po
zvýšení spotřebních daní a změně kolků
Jak vidíte budoucnost trafik?
Kdybyste se mě zeptala tak před
10-15 lety, tak jsem to při masivním boomu
elektronických médií a sociálních sítí viděl
hodně skepticky, hlavně co se týče tisku.
Je pravdou, že pokles byl vidět. Dnes už ale
mám pocit, že černé scénáře se tak úplně
nenaplnily a trh s tiskem je celkem stabilní
se svojí věrnou čtenářskou základnou. Co
se týče celkového pohledu na budoucnost trafik, tak myslím, že obchodní síť
trafik prošla výraznou očistou a skutečně
dnes už fungují jenom provozovny, které
z ekonomického hlediska mají opodstatnění. A dle mého názoru budou
i nadále fungovat.
Jak si udržujete své zákazníky?
Udržení si zákazníků bych shrnul opět do
několika bodů :
 kvalitní zásobení širokým sortimentem

zboží i mimo tisk a tabákové výrobky
 příjemná obsluha ochotná pomoci při
nákupu
 čistota a pořádek na provozovně
 nabídka doplňkových služeb/SAZKA,
výdej balíků apod./
Jaká je spolupráce s PNS? Co vám
chybí, co je třeba zlepšit a co třeba funguje skvěle?
Spolupráce s PNS je v posledních letech
velice uspokojivá. Vyhovuje mi široká možnost výběru komunikace s firmou
či už přes obchodního zástupce, call
centrum nebo přes web PNS. Nesmírně si
cením dlouholeté spolupráce s obchodním
zástupcem pane Bukvou, který mě pravidelně informuje o novinkách, akcích
a dalších informacích ohledně doplňkového zboží. Vzhledem k tomu, že ne vždy
mám dostatek času sledovat nabídku PNS,
tak tato činnost je pro mě neocenitelná.
Tím jsem vlastně odpověděl i na další
otázku.

provozovny dovolí, objednat i dárkové
zboží, které se běžně v průběhu roku tolik
neprodává/hračky, dárkové kazety apod./.
Máte chuť si vzít ještě noviny/časopis
a číst si?
A poslední otázka je nejhezčí. Vzít si do
ruky šustivé noviny nebo časopis, je
a bylo pro mě vždy něco úžasného.
Celoživotní rituál ráno u kafíčka, který dělá
život zase o něco krásnější. Občas také
nakouknu do světa elektronických médií,
ale klasika je klasika. Ten úžasný papír nic
nenahradí.
Děkuji za rozhovor a hodně štěstí!
IVA BEJČKOVÁ

Jak se připravujete na Vánoce?
Vánoce jsou pro každého trafikanta období
žní. Samozřejmě je důležité připravit se na
úpravu nákladu tisku v daném období, dále
objednat širokou paletu zboží související
s Vánocemi jako pohledy, přání, dárkové
tašky apod. A kde to prostorové možnosti

Jsem rád s lidmi a v terénu
Roman Bukva je obchodní zástupce z Olomouce, který pro PNS
pracuje pěknou řádku let. Jeho rajón je od Olomouce až po Ústí
nad Orlicí. Tam všude má své zákazníky, za kterými denně vyráží
na cesty.
Romane, jak jste se dostal k trafikám?
Divoký devadesátky, odešel jsem ze stavební firmy, začal s kamarádem podnikat a po
3 letech jsme zjistili, že chceme každý jiným
směrem. Někdy v roce 1994 jsem nastoupil
k firmě R.E.T. s.r.o., která se zabývala distribucí tisku, nejdříve jako provozní pracovník,
pak obchodní zástupce, pak manažerská
funkce a pak zpět jako obchoďák. To je má
cesta k trafikám.
Co vás na tom stále baví?
Jsem rád s lidmi, rád je poznávám a komunikace mi nepřekáží. Jsem rád v terénu,
i když je to mnohdy mazec, ale tady u PNS

se člověk opravdu nenudí .
Jak se vaši zákazníci (trafikanti) za ta léta
proměňují? Je ta spolupráce stále stejná?
Spolupráce s trafikanty je stále stejná, i když
s ohledem na dobu se přece jen změnila –
dříve naše zboží tvořilo 1 až 2 třetiny tržby,
dnes jsme tak na 1 pětině až šestině, tudíž
nejsme pro trafikanty až tak zásadní partnerem, jako jsme byli dříve. Spousty z nich to
dělají už léta a mají tuto práci rádi, někteří
už by se do ničeho jiného ani nepustili. Ale
otevřít si dnes trafiku, to chce kus odvahy
a dost prostředků.

13

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

Baví mě nové
výzvy
Jsem z trafikantské rodiny
Když se narodíte do rodiny, kde má každý svoji trafiku, váš osud je pak lehce zpečetěn.
Tak to je přesně případ Veroniky Sobalové, která má svoji trafiku v Karviné.
Jak, kdy a proč jste se stala
trafikantkou?
V tomhle oboru jsem vyrůstala už odmala..
Rodiče začali podnikat, když jsem byla
v první třídě, a od té doby se mezi časopisy
a cigaretami pohybuji dodnes. Na střední
škole jsem chodila jen na brigády, ale po
maturitě jsem už byla jejich zaměstnanec.
Jste z trafikantské rodiny, jak u vás
vypadají nedělní obědy? Řešíte společně
práci?
Ano, řešíme práci docela často . Trafiky
jsou naše věčné téma, je pořád o čem mluvit... Kolikrát si ale na upozornění ostatních
členů z rodiny musíme dát pauzu. Otec a já
máme v Karviné celkem 4 trafiky a maminka jednu v Jablunkově.
Co vás na tom stále baví?
Baví mě práce s lidmi... Poznám spoustu
lidí z různých profesí, a tak mám možnost
získávat hodně rad a informací. A taky
každý zákazník má svůj příběh, a to mě
moc baví.
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A naopak, co je pro vás na tom nejtěžší?
Práce trafikanta není nijak těžká. Pro většinu trafikantů je náročné asi brzké vstávání
nebo remitendy. Ty někdy stojí opravdu za
to. Na všechno si ale časem člověk zvykne.

A jak vidíte budoucnost trafik?
I když hodně lidí dává přednost internetu,
tak u nás se tisk prodává pořád dobře.
Tabákové výrobky také, ale v nabídce musí
být další spousty doplňků a různých lákadel, pro které má zákazník důvod se u nás
vždycky zastavit.
Jak si udržujete své zákazníky?
Aby se k nám zákazníci vraceli, je potřeba
mít v nabídce široký sortiment zboží, umět
jim poradit, vyhovět a přivítat s úsměvem.
Jaká je spolupráce s PNS? Co vám chybí,
co je potřeba zlepšit a co třeba funguje
skvěle?
Spolupráce s PNS nám vyhovuje hlavně
s nabídkou zboží a možností objednat si na
e-shopu. Rychlý nákup bez starostí
a ušetřený čas objížděním skladů.
Jak funguje spolupráce s vaším
obchodním zástupcem?
S obchodním zástupcem je a určitě bude
i nadále dobrá spolupráce. Domnívám se,
že pro něj je zase náročné vyhovět
a vyslechnout všechny své trafikanty .
Jak se připravujete na Vánoce?
Vánoce budou doufám dobré , i když
v dnešní situaci je vidět, že lidé se snaží

méně utrácet a více šetřit, protože v tuhle
dobu nemá nikdo nic jistého.
Máte chuť si vzít ještě noviny/časopis
a číst si?
Noviny čtu skoro denně, ale časopisy stylu
„drbarna“‚ to už několik let vůbec .
Zajímavé mi přijdou časopisy o cestování,
sportu a o zdraví. Pevně věřím, že budeme
mít i nadále spoustu věrných zákazníků,
kteří si k nám s radostí přijdou svůj oblíbený časopis koupit...
Děkuji moc za rozhovor a hodně štěstí!
IVA BEJČKOVÁ

Usměvavá maminka dvou
malých dětí a šikovná trafikantka Lucie Ošťádalová má
svoji provozovnu v Litovli.
Ve městě, které kvůli
koronaviru nyní zná snad
každý.

Jak, kdy a proč jste se stala právě
trafikantkou?
Trafiku jsem si převzala před 4 roky od
svého tchána, když jsem ukončila mateřskou dovolenou.
A rozhodla jste se správně? Baví vás to?
Baví mě to. Nejvíc asi to, že práce není
jednotvárná a stále přináší nové výzvy
a řešení nastalých situací, zvláště v návaznosti na neustále se měnící právní předpisy
a nařízení vlády ČR.
Co je ve vaší profesi pro vás osobně
nejtěžší?
Někdy je to práce s lidmi, zákazníci jsou
nepříjemní a někteří si nenechají vysvětlit
situaci, za kterou já třeba ani nemůžu,
jelikož je problém na jiné straně. Nelíbí se
mně cenová politika tabákových výrobků
(kolky), která provozovatelům trafik stanovuje nízké marže na jejich prodej.
Jakou šanci dáváte trafikám?
Budoucnost trafik, to je otázka! Vzhledem
k dnešní době, kdy se opatření vlády ČR
mění ze dne na den a nevíte, co bude zítra,
těžko říct, co bude za pár měsíců.
Jak si udržujete své zákazníky?
Zákazníky se snažím nalákat různými akcemi. Mladé oslovit Facebookem. Zákazníci
u nás dostávají v různých akcích za nákup
dárky.

Jaká je spolupráce s PNS? Co vám chybí,
co je potřeba zlepšit a co třeba funguje
skvěle?
Před pár lety byla spolupráce s PNS vždy
s nějakým problémem (ať již reklamace
zboží, nebo reklamace remitendy). Nyní se
situace zlepšila. Ocenila jsem spolupráci
v naprosto mezní situaci, kdy oblast Litovle
byla z důvodu karantény uzavřena na
14 dní. Co bych opravdu ocenila, je lepší
dostupnost tel. linky na vyřízení reklamací.

Máte chuť si vzít ještě noviny/časopis
a číst si?
Vzhledem k dnešní době, kdy si veškeré
informace přečtete a zjistíte na internetu,
tak časopis i noviny držím v ruce spíše
sporadicky.
Děkuji za rozhovor a hodně štěstí!
IVA BEJČKOVÁ

Jak funguje spolupráce s vaším
obchodním zástupcem?
Myslím si, že spolupráce s panem Bukvou
funguje skvěle. Jsme neustále v kontaktu,
jak telefonickém, tak po e-mailu. Kdykoliv
je problém, tak ho spolu vyřešíme. Popřípadě jsem v kontaktu i s panem Kadlecem
a vždy najdeme společné řešení.
Jak se připravujete na Vánoce?
Těžko odhadnout, jakým směrem se budou
ubírat letošní Vánoce. Velikonoční svátky, vzhledem ke všem opatřením vlády
ČR, skončily velkou ztrátou. S jistotou se
nebudu předzásobovat velkým množstvím
zboží, které je pouze sezónní a po zbytek
roku se již neprodává, protože je před námi
období plné nejistoty.
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Srovnám časopis
i v cizí trafice
Sportovní sympaťák s velkým obchodním duchem Radek
Kotyza nově otevřel svoji pátou trafiku na nádraží v Karviné.
V nádražní restauraci se s ním skvěle povídalo. Ví, o čem
mluví, ví přesně, co a proč dělá, a hlavně je trafikant
nadšenec!
Kdy se z vás stal trafikant?
Bylo to v roce 1999. Jsem už takový trafikantský veterán. Chtěl jsem vždycky prodávat něco, co se bude prodávat pořád, na
čem jsou lidé vlastně závislí. Nejdříve jsem
to zkusil s klasickým stánkem o rozloze 3x2
metrů, který jsem si musel koupit za 480
tisíc. Tenkrát to byly neuvěřitelné peníze.
Postupem času se pro mě ale staly prioritní
kamenné obchody, tak jsem stánek prodal.
Dneska mám 4 obchody v Karviné
a 1 v Havířově a zaměstnávám 10 lidí.
Co všechno se za ta léta změnilo?
Změnilo se všechno. Když jsem začal podnikat, tak stát nebyl tak nenasytný. Stačila
mu normální spotřební daň z tabáku, dneska se ta daň dle mého názoru vyhoupla na
neúměrné číslo. Proto je třeba si hledat
další komodity, na kterých je slušný rabat.
Ať už to jsou zapalovače, bonboniery, dárkové sety či jiný doplňkový prodej. Proto
také preferuji kamenné obchody, kde se
tyhle produkty prodávají výrazně lépe.
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Co vás na tom baví?
Těší mě prodávat. Vždycky se objeví nějaká
komodita, která se dobře prodává, a mě
baví je nacházet. A pokaždé mě to vlastně
mile překvapí, že se stále takové komodity dají najít. A stále se to zlepšuje. Třeba
zapalovače, dneska už jsou 3D zapalovače
a furt to jde nahoru. A to je to, co zákazníka
láká. Chci představovat zákazníkovi něco,
co ještě nezná. Věčně jsem na internetu,
věčně něco sháním, jsem po obchodech...
Dívám se, mám otevřené oči. Kdybych měl
jezdit jenom do Makra a zpátky, tak mě to
za chvilku přestane bavit. Člověk má chodit
do práce a nedívat se na hodinky. Někdy

Vánoce jsou pro mě období, kdy prodáte
nejvíc. A na to je třeba se včas a dobře
připravit. Čekáme i na podporu ze strany
tabákových firem.
A jak vidíte svoji budoucnost?
V první řadě musím vyzdvihnout svoji
tolerantní partnerku, která mě doma moc
nevidí. Trafiky budou existovat pořád,
i v těch největších restrikcích byly vždycky
otevřeny. Lidé si v nich kupují informace.
Hodně cestuji a i díky tomu si uvědomuji,
jak moc hezky se mám. Vážím si toho, že
mohu dělat, co dělám, a že mě to stále
baví.
Děkuji moc za rozhovor a hodně štěstí!
IVA BEJČKOVÁ

trpím i lehkou úchylkou. Jsem v cizím
obchodě a vidím nakřivo časopis, tak ho
srovnám .
Hledám další výzvy. Něco vytvořím, pak mi
začne fungovat symbióza mezi dodavateli,
zákazníky, prodavačkami a mě to začne uspávat. Tak si říkám, chce to něco nového.
Potenciál člověka je neuvěřitelně vysoký.
Snažím se z mrtvých obchodů dělat živé.
Když koupíte obchod, který funguje, tak
to není ta správná radost. Ale když něco
mrtvého oživíte, tak si připadáte, že jste
něco defibriloval. Tak uvidím, jak to půjde
s tímto obchodem v Karviné na nádraží.
Tenhle obchod nebyl mrtvý, ten už byl
úplně v rozkladu.
Co je na tom všem úplně nejtěžší?
Sehnat ty správné lidi. Jsem zvyklý pracovat na 100 % a to očekávám i od svého
zaměstnance, který takto vždy nastavený
není. Se současným týmem kolegů neustále pracuji. Svých zaměstnanců si moc
vážím. Oni musí mít v hlavě velkou dávku
informací o tom, co a jak prodávají. Nechci
tu mít jen podavače, chci prodavače.
Máte dvě trafiky PNS. Vidíte nějaký rozdíl
ve vašich a PNS trafikách?
Ve svých trafikách jsem vždycky cítil, že
mám větší volnost, že dýchám naplno.
V poslední době se tohle ale mění
a u PNS trafik se mi uvolňují ruce. To mi
spadl kámen ze srdce. Je to taky důvod,
proč jsem vzal i tuto trafiku na nádraží
v Karviné. A myslím, že je spokojenost na
obou stranách.
Máme před sebou Vánoce, jak se na ně
připravujete?

„Dříve PNS určovala
franšízovým trafikantům, co mají a nemají
dělat. Nebyl ale detailně
propracovaný jednotný
koncept, strategie.
V současné době se ale
přikláníme k tomu, aby
se využíval potenciál a specifika jednotlivých trafik v dané lokalitě a zkušenosti
provozovatele. Ke každé trafice přistupujeme individuálně. Každá je jiná, ať je to
samostatný stánek, kamenný obchod
v pasáži, na nádraží či v nákupáku. Nyní
poskytujeme pouze prostor a tvář trafiky.
Zaměřujeme se více na komunikaci
s nájemcem. Jsou nájemci, kteří jsou
zkušení, kteří přesně vědí, co mají dělat,
a dělají to hodně dobře. A nájemci, kteří
potřebují plný servis či začínají podnikat,
mají naši plnou podporu.“
LUCIE CEPÁKOVÁ
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AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Vezeme vám
nové tituly

Vydavatelství Empresa Media a.s.

Rádi bychom vám představili vydavatele a jejich tituly, které nyní dostáváte
již pouze prostřednictvím naší společnosti PNS, která se stala jejich výhradním
distributorem. Předem vám děkujeme za spolupráci při jejich vystavení
a samotném prodeji.
ŠÁRKA ŘÍHOVÁ

Časopis Nebezpečné vztahy přináší příběhy ze
stejnojmenného barrandovského pořadu. Čtenáře
nechává nahlédnout do zákaulící natáčení nejen Nebezpečných vztahů, ale také navazujícího formátu
Jak to dopadlo!?
Sedmička pro ženy je časopis plný skvělého čtení,
tipů, rad a inspirace. Poutavá témata o vztazích, kráse, zdraví nebo také o historii. Nechybí ani celebrity.
Magazín cílí na široké spektrum žen od 35 let, které
žijí dynamickým životem.

týdeník pro
Váš oblíbený

celou rodinu

Recept na

4/2020

ze

42. týden
12. 10. 2020
16,90 Kč

KŘÍŽOVKY O penÍ

výhra 35 000 Kč

štěstí

KAŽDÝ TÝDEN!

REcEPTY

milované
brambory
SKUTEČNÉ
Kolegyně

PROGRaM

muže

li
Nedokázaavit

na celý
týden!

st
jsme ji za

Vydavatelství Časopisy pro volný čas s. r. o.

Vydavatelství REAL press

tV

PŘÍBĚHY

zneužívala

na
Víme, jak

Recept na štěstí je maximálně interaktivní titul, na jehož
tvorbě se podílejí samotní čtenáři zasíláním osobních
životních příběhů a postřehů. Je místem, na kterém sdílejí
svoje fotografie, vzpomínky, problémy a jejich řešení, tipy
na lepší a šťastnější život. Čtenáři nám řeknou, o co mají
zájem, a my na to reagujeme.
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ová (58)

Veronika Žilk

vlhKý byt

Vydává časopisy pro hobby a volný čas. Nabídku tvoří známé české měsíčníky Chatař & chalupář, Domov, Rozmarýna, Flóra na zahradě
nebo Zdraví. Čtenáři dále dostávají pravidelné publikace Rok na chalupě,
Kouzlo zahrady a řadu dalších tematických příloh.

I. • 16,90 Kč
Týdeník • Ročník

Nový život

Perkausová

a šebrle

Návrat

b

T:
ZAjÍmAVoS

Pleti

pod rouškoou
cHYBÍ SVĚTl

ZDRAVÍ:
logA?
NáVšTĚVA URo ost
zřejm
Pánská samo

jicE

oBlÍBENÉ DVo

Vydavatelství MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Vydavatelství Watch Star Media, s.r.o.
Kromě titulů Hodinky & šperky, Ona ví, Fitness, Svět
kulturistiky, Scientific American, které již z nabídky PNS
znáte, dále vydává tituly Tennis Arena, ECO mobilita
a Hattrick.

Vydává tituly časopisy orientované na letectvo,
armády, vojenskou techniku a historii, modelářství a sportovní létání jako např. Letectví
+ kosmonautika, atm, Modelář a AeroHobby.

Vydavatelství JIK-05, spol. s r.o.
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Vydává týdeník TV pohoda, který přináší kromě programů 53 televizních
stanic i redakční hodnocení vybraných televizních pořadů, aktuální televizní tipy, klepy a klípky z uměleckého prostředí, životní příběhy filmových
a televizních hvězd, soutěže o hodnotné ceny, tipy pro zdraví a krásu, křížovku. A dále titul TV pohoda speciál, kde najdete rozhovory, tipy slavných
na oblíbené pořady, recepty, luštění - křížovky, osmisměrky, sudoku...

Vydavatelství OMEGA PUBLISHING GROUP s.r.o.
Vydavatelství vydává odborné časopisy o spotřební elektronice
a digitální technice. V sortimentu má časopisy Score, Score speciál,
Digitální foto a Digitální foto speciál.
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Vánoce si přímo říkají o to, mít své vlastní
speciály. Proto není divu, že každý rok na
podzim se jich objeví v nabídce poměrně hodně.

ŠÁRKA ŘÍHOVÁ

2020

29 Kč

1,50 €
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tentokrát s vydavatelstvím Economia
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Recepty na

Hrajeme o 3 krásné ceny, které nám
do soutěže věnovalo vydavatelství
Economia. Jedná
se o balíčky kosmetiky Rebarbora
a divoká třešeň od
firmy Manufaktura,
ve kterých na vás
čeká sprchový gel
a šampon, tělové
mléko a hydratační
krém na ruce.
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Křížovka o ceny...

2021
EXTRA

F.O.O.D. speciál – Vánoce plné chutí
68 stran sváteční inspirace jak na dokonalé vánoční cukroví.
Najdete zde klasické druhy, bez kterých se neobejdou žádné
svátky, ale i odlehčené kousky pro méně hříšné Vánoce. Víte,
jak si správně vše naplánovat, aby bylo včas hotovo? Upleteme s vámi vánočku krok za krokem a připravíme ten nejlepší
bramborový salát s kaprem. To vše a mnohem více najdete
v tomto speciálu.
Y
ECE PT
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KŘÍŽOVKA

64 stran

25 Kč
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63
RECEPTŮ

Kapr s nádivkou

Išlské dortíčky

Bůčková roláda

Ořechové měsíčky

14:47

Chvilka pro tebe
Redakce oblíbeného týdeníku Chvilka pro tebe se již nemůže
dočkat Vánoc. Připravila proto v předstihu speciál plný skvělých receptů na cukroví, moučníky, ale i slané pokrmy pro
perfektní sváteční tabuli. Nechybí tipy na stále oblíbenější
jedlé dárky, recepty na kapra na pět různých způsobů
i silvestrovské pohoštění.
TB_01_Tit

1

SPECIÁL

CUKROVÍ

Překvapení
V listopadovém speciálu časopisu Překvapení Božské
cukroví ke kávičce najdou čtenářky a čtenáři recepty
na skvělé vánoční cukroví, sváteční dezerty, tipy na
zdravé mlsání a nápady na dárky ze sušeného ovoce,
nechybějí soutěžní křížovky, osmisměrky, kvíz a sudoku
a parádní vánoční výhry!

Silvestrovská
INSPIRACE

RECEPTY
SUDOKU KŘÍŽOVKY

BÁJEČNÉ

VÝHRY
8/2020

Vychází 13. 10.
Cena 29 Kč

PRO ŠIKOVN

85

SPECIÁL
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Znění vyluštěné tajenky nám
posílejte do konce
roku 2020 na
e-mailovou adresu
casopistrafikant@
pns.cz. Nezapomeňte uvést název
a adresu trafiky,
kde pracujete
a která má s PNS
uzavřenou smlouvu. Tím, že zašlete
vyluštěnou tajenku,
současně souhlasíte i se zařazením
do slosování
o některou z cen
a se zveřejněním
svého jména,
příjmení a sídla
pracoviště v časopise Trafikant.

Tina
Speciál přináší rady a tipy na krásné a pohodové
Vánoce. Díky speciálu se stane příprava na nejkrásnější svátky roku zábavou. Poradí, jak se vypořádat
s úklidem domácnosti, nabídne tipy na vánoční
dekorace, výzdobu svátečního stolu, balení dárků
i dárky samotné.
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!
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DÁRKY!“
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PUSINKY

Svátky
s vůní ČAJE
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Vychází 10. 11.
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POD TÍMTO LOGEM NAJDETE TY O NĚCO LEPŠÍ KŘÍŽOVKY,
KTERÉ ZABAVÍ A SVÝM HUMOREM I POBAVÍ! ZKUSTE JE!
OBJEDNÁVEJTE V KONTAKTNÍM CENTRU PNS a.s.!
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O KOM SE MLUVÍ

O KOM SE MLUVÍ

Ekonom od října 2020 přichází s několika obsahovými změnami. Zavádí novou
rubriku Investice, v níž čtenáři získají ty
nejpodstatnější informace z kapitálových
trhů. V rubrice Technologie bude Ekonom
přinášet aktuality ze světa techniky a vědy.
Rubrika Lifestyle by měla pomoci čtenářům
skloubit práci a soukromý život. Ukázat jim
možnosti sebevzdělávání a seberozvoje.
Týdeník Respekt nyní inspirativního čtení
nabízí o osm stran více. Nachází se na nich
pravidelné sloupky věnující se češtině,
Evropě, Americe i postřehům lékaře bez
hranic Tomáše Šebka. Po vzoru magazínu
Die Zeit jsou stálé rubriky doplněny
o anketní rozhovor odhalující politiku v nás,
respektive v zajímavých respondentech.
Mimořádné jsou rozsáhlé články převzaté
z amerického měsíčníku The Atlantic, které
obohacují Respekt dvakrát měsíčně. Na
přání čtenářů se vrací rubrika Ve hvězdách
připomínající pozoruhodná výročí. Součástí
každého vydání je od září také křížovka.

Sázíme na inovace
Economia je moderní a inovativní mediální dům
vybudovaný na stabilních základech, který se řídí
etickým kodexem. Díky finanční zajištěnosti a vysoce
kvalitním novinářům je zárukou svobodné a nezávislé
žurnalistiky. Hlavní cílovou skupinou této značky jsou
decision makeři a opinion leadeři. Mediální dům jim
poskytuje spolehlivé informace pro jejich profesní
i osobní život, a proto se jim snaží nabídnout informace
ve formě, kterou oni sami preferují.

Vylepšujeme, co se dá
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Hospodářské noviny sází na inovaci
a v letošním roce přišly hned s několika
významnými novinkami. První z nich je
nová aplikace HN, se kterou mají předplatitelé přístup k veškerému digitálnímu
obsahu Hospodářských novin pohodlně
ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Nový projekt Andělé HN, platforma

pro podnikatele, dává předplatitelům HN
výjimečnou možnost se na byznysové
rady vyptávat významných investorů,
velkopodnikatelů i startupistů. Třetí velkou
novinkou jsou podcasty HN. Magazín ego!
dále nahradila nová příloha Víkend, která je
obsahově dvakrát bohatší, magazín PročNe
vychází nově v pátek, a k sehnání je navíc
po celý víkend. Předplatitelé tištěných novin mají nově zdarma k dispozici kompletní
digitální obsah HN.

JDEME DO HLOUBKY, ABYSTE VY MÍŘILI VÝŠ.

Zpravodajský web Aktuálně.cz, který je
stabilně jedním z nejnavštěvovanějších
zpravodajských webů na českém internetu,
redesignoval své webové stránky. Cílem
redesignu bylo především celkové vylepšení služeb zpravodajského portálu, jehož
poslední úprava se uskutečnila v roce
2015.

Jsme úspěšní
O kvalitě práce novinářů Economie
svědčí řada cen, například Časopis
roku, Křišťálová Lupa, Czech Press
Photo, Novinářská cena odpovědného byznysu, Cena Ferdinanda
Peroutky, Creative Awards, umístění
v soutěži Fénix content marketing.
Za rok 2019 získali novináři me
diálního domu čtyři prestižní novinářské ceny. Cenu Karla Havlíčka
Borovského, Novinářskou křepelku
pro mladé a perspektivní novináře
do 33 let, Nejlepší komentář za sérii
komentářů s názvem Americký týden a cenu Solutions Journalism za
projekt Nejsi sám, který mapuje zvyšující se počty sebevražd a nabízí
způsoby, jak tomuto nebezpečnému
fenoménu v Česku předcházet.

Z iniciativy vlastníka a představenstva zřídil
mediální dům Economia Radu pro
redakční nezávislost. Jejím úkolem je
z pozice zcela nezávislého orgánu hájit
myšlenku svobody médií a ručit čtenářům
a veřejnosti za to, že práce redaktorů
Economie nepodléhá nepřiměřeným zásahům. Usiluje nejen o zlepšení českého mediálního prostředí, ale i o rozvoj novinářské
kultury. Rada je složená ze zkušených
novinářů a mediálních expertů působících
v několika evropských zemích.

ZDÁ SE VÁŠ BYZNYS CÍL
AŽ MOC VYSOKO?
PORADÍME VÁM, JAK
NA NĚJ DOSÁHNOUT.

Svým obchodním partnerům nabízí Economia printovou a online inzerci, speciální
komunikační projekty, marketingové a poradenské služby a pod značkou Economia
Events také eventy a konference.

ekonom.cz
ECONOMIA a.s.
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