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Informujeme a edukujeme prostřednictvím nejčtenějšího nejstaršího průvodce 
světem lokálního designu, online magazínu Czechdesign.cz.

https://www.czechdesign.cz
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Nejčtenější magazín 
o lokálním designu
Informovat a popularizovat

Naším cílem není honba za čísly a nekonečný růst grafů 
čtenosti. Mnohem víc si vážíme toho, že je náš redakční 
tým schopný zpracovat i náročná témata, nebojí se 
kritické konfrontace ani osobitého pohledu na věc. Nikdy 
jsme nechtěli být jen stránkou, která překlápí tiskové zprávy 
a nezaujatě referuje o designu jako o líbivé, ale prázdné 
nádobě. Dlouhodobé poslání celého Czechdesignu, nejen 
jeho magazínu, je popularizovat český design a maximál-
ně využít jeho potenciál. A probudit diskuzi. O tom, co je 
funkční, co je pěkné, co zbytečné.
 

Veronika Pařízková, 
šéfredaktorka magazínu Czechdesign

 

Šéfredaktorka magazínu Czechdesign | Foto: Štěpánka Piskáčková
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Redakce Czechdesign 

Redakční tým magazínu Czechdesign | Foto: Štěpánka Piskáčková
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O magazínu

Sociální sítě v číslech
Facebook – 50 000+ počet sledujících 

Instagram – 40 000+ počet sledujících 

LinkedIN – 3 700+ počet sledujících 

Twitter – 2 200+ počet sledujících 

Pinterest – 800+ počet sledujících 

450 000+Měsíční zobrazení stránek: Jsme nejčtenější online magazín o designu v republice
s více než patnáctiletou tradicí. Náš stálý tým redaktorů
pod vedením šéfredaktorky Veroniky Pařízkové vyhledává
to nejzajímavější z dění na české designové scéně,
informuje o novinkách a objevuje mladé talenty.

Redakční rada
Dvakrát do roka se scházíme s respektovanými osobnostmi 
české žurnalistiky. Díky otevřené debatě a konstruktivní 
diskuzi se nám daří obsah magazínu Czechdesign vést 
korektně, vyváženě a férově. 

180 000+Měsíční počet čtenářů:

Magazín v číslech

Oproti roku 2020 vzrostla 
čtenost našich článků 
na 2 312 931.

+93 %

+86 %
Návštěvnost našeho webu 
oproti roku 2020 vzrostla 
na 3 363 148 zobrazených 
stránek.

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích | 
Foto: Jakub Kolek, Jan Lankaš

Kolekce šperků Obchůdek, Ondřej Stára | Foto: Radka 
Korandová

https://www.facebook.com/CZECHDESIGN.CZ
https://www.instagram.com/czechdesign.cz/?hl=cs
https://cz.linkedin.com/company/czechdesign-cz
https://twitter.com/czechdesign?lang=cs
https://cz.pinterest.com/czechdesign/
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Údaje o čtenářích 

18 %
18–24 let

29 %
25–34 let

24 %
35–44 let

19 %
45–54 let

muži

39 %
ženy

61 %

Pohlaví 

Věk

Zařízení 

Lokalita



Media Kit

in design we trust

Inzerce
ČLÁNKY
Inzerujte na nejčtenějším webu o designu v ČR. Nabízíme 
jednorázovou i dlouhodobou spolupráci na míru vašemu 
projektu a možnostem. Online média zároveň neohrožu-
je pokles nákladu, jak aktuálně řeší řada tištěných médií. 
My naopak stále rosteme, proto vaše téma dostaneme 
přirozenou a důvěryhodnou cestou pod kůži našich 
čtenářů.

Rubriky
Interiér & architektura 
Produktový design
Móda & šperk 
Ilustrace a grafický design 
Udržitelný design 
Kritika a ankety 
České firmy
Aplikovaný design

Tereza Rosalie Kladošová, kolekce Merino Recycle | Foto: 
Vojtěch Veškrna

Anna Štajglová, Masopust | Foto: @benandkens

 https://www.czechdesign.cz
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JOBS
Hledáte designéra pro spolupráci nebo 
máte pracovní nabídku z nějaké oblasti 
designu či architektury? Díky naší nejnavštěvovanější  
rubrice se váš inzerát dostane k té pravé cílové skupině.

KALENDÁŘ AKCÍ
Pořádáte zajímavou výstavu či přednášku a chcete o ní 
informovat naše čtenáře? Využijte naši rubriku Kalendář 
akcí, kde sdílíme tipy na zajímavé festivaly, výstavy, markety 
či workshopy. 

SOUTĚŽE
Máte soutěž, o které by designéři měli vědět? Potřebu-
jete radu nebo konzultaci? Chcete pomoci s její propa-
gací? Dostaňte informaci o vaší soutěži ke všem českým 
designérům skrze naší rubriku Soutěže.

Nejnavštěvavanější rubrika magazínu Czechdesign

Inzerce

https://www.czechdesign.cz/jobs
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci
https://www.czechdesign.cz/souteze
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Jak bude váš článek 
vypadat?
O designu a architektuře píšeme v kontextu, souvislos-
tech a bez typických klišé. Výslednou podobu článku pak 
ladíme do nejmenšího detailu.

1) Spolupráce na míru včetně redakční konzultace. Vyt-
voříme specifický obsah zacílený na přesně definovanou 
skupinu.

2) Nekopírujeme. Sázíme na autorský rukopis a autenticitu. 

3) Nezpracováváme články pouze od stolu. Chceme slyšet 
váš příběh osobně.

4) Rozhovor, představení produktu nebo reportáž z výroby. 
Vše zdokomentují naši profesionální fotografové.  

5) Dostaneme vás do povědomí našich       
čtenářů a fanoušků na sociálních sítí. Redakčně 

zpracovaný 
článek

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vikendova-chata-hotova-za-vikend-zlinska-firma-koma-modular-nabizi-pribytek-ktery-je-pripraveny-k-obyvani-temer-ihned
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vikendova-chata-hotova-za-vikend-zlinska-firma-koma-modular-nabizi-pribytek-ktery-je-pripraveny-k-obyvani-temer-ihned
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vikendova-chata-hotova-za-vikend-zlinska-firma-koma-modular-nabizi-pribytek-ktery-je-pripraveny-k-obyvani-temer-ihned
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PODCAST
Čeští designéři nabízejí řadu efektivních a inovativních 
řešení na celou řadu společenských problémů, ať už jde 
o navigační systémy měst, šetrné využití vlny nebo prob-
lémy s akustikou v interiéru. I proto, že spektrum problémů, 
které může šikovný designér vyřešit je tolik, rozhodli jsme 
se dát jim prostor v dalším formátu. A tím je právě Czech-
design Podcast. 

Přes dvacet natočených dílů a 10 000 poslechů dokazují, 
že design není jen pěkná forma pro bohaté elity, ale 
zásadní nástroj, který má ambici měnit svět k lepšímu. 
A my chceme pomoct být co nejvíc vidět a slyšet.

Nedílnou součástí podcastu v roli moderátorky 
je šéfredaktroka Czechdesign.cz Veronika Pařízková.

Šperkařka Eva Růžičkovou a šéfredaktorka Veronika Pařízková | Foto: Michal Hančovský

Sedmá epizoda našeho podcastu s Vítkem Škopem. | Foto: Michal Hančovský

Spotify Pocket
Casts

Breaker Google
Podcasts

Overcast Radio
Public

https://open.spotify.com/show/1u6JfqOdczGeL52BvsVqcf
https://pca.st/3eyysn5g
https://pca.st/3eyysn5g
https://www.breaker.audio/czechdesign-podcast
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yNzA3OWI5MC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yNzA3OWI5MC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://overcast.fm/login
https://radiopublic.com/czechdesign-podcast-WPyg97
https://radiopublic.com/czechdesign-podcast-WPyg97
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Tereza Talichová a její značka tititi | Foto: Michal Hančovský Areál Kocanda Kravsko | Foto: BoysPlayNice České nanuky Rawito | Foto: Štěpánka Paseková

Kro Bistro & Bar | Foto: Radek Úlehla Denisa Adolfová, Echo collection | Zdroj: Denisa 
Adolfová

Sídlo Lasvitu v Novém Boru od studia OV-A | Foto: Lukáš Pelech
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Ceník
Částky jsou uvedeny bez DPH.

ČLÁNKY

Samostatný článek o vaší značce + promované sdílení na sociálních sítích       30.000 Kč

Článek s více tipy (vy + 5 jmen daného tématu) + promované sdílení na sociálních sítích  7.000 Kč 

Samostatný článek + článek s více tipy + promované sdílení na sociálních sítích     35.000 Kč

rozměr banneru
360 x 250 px

průměrný počet zobrazení 35 000/týden

 

PODCAST

Díl Czechdesign podcastu na míru včetně prezentace               

v magazínu a na sociálních sítích                      15.000 Kč

BANNER

Banner na 7 dní                            10.000 Kč

Banner na 14 dní                           18.000 Kč

Banner na 30 dní                           30.000 Kč

OSTATNÍ

Celoroční partnerství (sestavíme balíček dle vašich potřeb)             od 50.000 Kč

Workshop pro designéry a firmy                         cena na vyžádání
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JOBS

Inzerát pracovní pozice:

na 3 týdny (vlastní vizuál)                        5.000 Kč

na 30 dní (1 promovaný příspěvek na Facebooku)               8.000 Kč

na 30 dní (1 promovaný příspěvek na Facebooku, banner na 7 dní)         10.000 Kč

na 30 dní (2 promované příspěvky na Facebooku, banner na 14 dní)         18.000 Kč

SOUTĚŽE

Zveřejnění v sekci Soutěže                        zdarma

Zveřejnění + promovaný příspěvek na Facebooku                5.000 Kč

Zveřejnění + 2 promované příspěvky na Facebooku + banner na 7 dní        10.000 Kč

Zveřejnění + 2 promované příspěvky na Facebooku + banner na 7 dní + článek      25.000 Kč

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Facebook post                              10.000 Kč

Instagram post                              10.000 Kč

Instagram story                              10.000 Kč 

Balíček soutěže o výhru na sociálních sítí                    20.000 Kč 

Titulky a fotografie sdílené na sociálních sítí podléhají schválení redakce.
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 Umělkyně Lucie Jindrák Skřivánková v rubrice Bydlet jako designér | Foto: Anželika 
Rybak

Vizuální identita města Humpolec | Zdroj: Svéráz Rozhovor s Marian_for_president. | Foto: Anželika Rybak

Vizuální styl Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: Jakub Vaněk Studio Aranka | Zdroj: hideandseek Budova Základní školy Amos | Foto: BoysPlayNice
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Kontakt

www.czechdesign.cz  |  Czechdesign, Vojtěšská 3, 110 00 

Jsme součástí nezávislé organizace Czechdesign, která pro-
sazuje uplatňování designu v praxi. Píšeme nejčtenější web 
o designu v ČR, pořádáme soutěže, vystavujeme, publikujeme. 
Provozujeme obchod a e-shop s českým designem.

Veronika Pařízková
šéfredaktorka

veronika.parizkova@czechdesign.cz 
+420 725 576 137

Tereza Urban
zástupkyně šéfredaktorky

tereza.urban@czechdesign.cz 
+420 720 442 414

Tereza Bíbová
senior editorka

tereza.bibova@czechdesign.cz
+420 606 542 822

Zleva Tereza Bíbová, Veronika Pařízková a Tereza Urban | Foto: Štěpánka Piskáčková

mailto:veronika.parizkova%40czechdesign.cz%20%20?subject=
mailto:tereza.urban%40czechdesign.cz%20%20?subject=
mailto:tereza.bibova%40czechdesign.cz%20?subject=

