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Monty
Rich
K DY Ž C H C E T E M Ě N I T S V Ě T

„Exkluzivní obsah, výjimečná komunita“,
to je heslo MontyRich. Kromě kvalitního
tištěného byznysového magazínu vytváříme podnikatelský a investiční obsah
také na webu montyrich.cz. Od roku 2017
pravidelně pořádáme velké tématické
konference a networkingová setkání.
www.montyrich.cz

Vize MontyRich

Základní data

Kdo čte Monty Rich

Chceme měnit svět.

Periodicita: čtvrtletník

Jsme inspirací pro každodenní byznys.

Formát: 203x265 + 5 mm na spad

Informujeme o světě úspěšných osobností, které
vědí, jak se stát úspěšnými. Unikátní koncept dvou médií nabízí zacílení na všechny, kteří chtějí vystoupit z řady.

Náklad: 10 000 ks

Téměř dvě třetiny čtenářů jsou muži ve vrcholových manažerských funkcích.
Čtenáři Monty Rich jsou nadprůměrně vzdělaní, více než polovina má vysokoškolské vzdělání a působí ve vedoucích postech s rozhodujícími
pravomocemi.
Majitelé firem, lidé, kteří mají rádi úspěch
a nenechávají se omezovat hranicemi.

MontyRich v číslech
Tištěný magazín MontyRich vychází v nákladu 5 000
výtisků, web MontyRich měsíčně sleduje 50 000 čtenářů. Jeden příspěvek na FB MontyRich osloví 28 tisíc
uživatelů.

10 000 50 000 28 000
výtisků

čtenářů webu

21 000 7 000

fb fanoušků

Rozsah: 128 stran kvalitního obsahu
Distribuce: Přímá distribuce předplatitelům a
vybraným osobnostem z řad úspěšných českých
podnikatelů a členů top managementu významných firem. Magazín je k dispozici také na všech
eventech MontyRich, které navštěvuje 100 - 400
osob v rámci každé akce.

sledujících

odběratelů

členů

newsletteru

MontyRich club

Více jak 72 % jsou muži v produktivním věku, 28 % tvoří
ženy v produktivním věku, polovina žije v domácnostech
s nejvyšší úrovní (AB klasifikace). Téměř dvě třetiny
čtenářů jsou ve věku 29 – 45 let.

128

+72 %

stran kvalitního obsahu

muži v produktivním věku

3 500

na LinkedI

Profil čtenáře
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Kde čtou a sledují MontyRich?
Hrubá struktura čtenářů a návštěvníků akcí magazínu

Hrubá struktura

MontyRich dle tržních segmentů

čtenářů dle regionu
Finančně poradenské společnosti cca 15 %
např. Partners, Broker Consulting, OVB atd.

Investiční společnosti cca 17 %
např. Natland Group, BH Securities, Arca
Capital, Roklen, Rockaway atd.
Vzdělávací instituce cca 8 %
např. Cevro Institut, VŠFS atd.

Inkubátory a coworking cca 5 %
např. StartupYard, Node5 atd.
Právnické společnosti cca 6 %
např. Havel, Holásek & Partners,
Brož, Sokol & Novák, Dentons atd.

Konzultační společnosti cca 5 %
Deloitte, PwC, E&Y, KPMG

Banky cca 8 %
např. Komerční banka, Česká spořitelna,
J&T Banka atd.

Praha
a okolí
cca 44 %

Ostatní podnikatelské subjekty a služby cca 36 %

V rámci celé skupiny MontyRich oslovíme každý měsíc 60–80 tisíc čtenářů.
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Brno
a okolí
cca 13 %

Ostrava
a okolí
cca 9 %

Základní platformy projektu MontyRich
Tištěný magazín MontyRich

Webový magazín MontyRich.cz
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Konference MontyRich Events

Redakční pilíře tištěného vydání magazínu MontyRich
Cover Story

Investování

Osobní rozvoj

Hlavní téma magazínu, ve kterém se podrobně věnujeme určitému podnikatelskému či investičnímu
segmentu.“ a náhled dejme toho Valu z toho aktuálního
čísla. U startupů dejme náhled z toho aktuálního čísla

Vzhledem k velkému zastoupení
aktivních investorů mezi čtenáři
MontyRich se pravidelně věnujeme
investičním příležitostem i strategiím.

Rady, tipy, návody, to vše je rubrika Osobní
rozvoj, která má za cíl všem čtenářům zlepšovat
jejich byznys i život.

Start-upy

Řízení firmy

LifeStyle

V každém čísle čtenářům představujeme firmy, které budou za pár let
ovlivňovat svět.

V každém vydání se také podrobně
věnujeme určité oblasti řízení firmy,
což všichni čtenáři prakticky využijí ve
svém podnikání.

Naši čtenáři si rádi užívají život naplno a proto
pravidelně píšeme o cestování, golfu, automobilech a třeba i architektuře.
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Možnosti spolupráce v tištěném magazínu MontyRich
Proč využít tištěný MontyRich?
Hlavními výhodami jsou zejména exkluzivita podtržená kvalitním papírovým formátem, dosah na VIP osobnosti, které tištěný
MontyRich pravidelně čtou a také jeho „věčnost“, kdy drtivá většina čtenářů si magazín nechává na svém stole či v knihovně
a pravidelně se k němu vrací.

Technické specifikace

UMÍSTĚNÍ

cena

Inzertní podklady v elektronické podobě
Hotové inzertní podklady
Preferujeme formát PDF v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi, texty v křivkách, spadávka min. 5 mm.

Zadní strana

175 000 Kč

2. strana obálky

119 000 Kč

3. strana obálky

105 000 Kč

Podklady pro další zpracování
Loga je možné dodat v křivkách (formáty AI, EPS, PDF,
písmo v křivkách, barvy CMYK) či rastrová (formáty TIFF,
JPEG, CMYK), obrázky a fotografie ve vysoké kvalitě a
velikosti min. 1:1 (formáty AI, EPS, PDF, TIFF, JPEG,
barvy CMYK, rozlišení 304 dpi).
V případě nejasností se na nás obraťte, rádi vám s přípravou
podkladů poradíme. Podklady, které nebudou neodpovídat
výše uvedeným podmínkám, budeme bohužel muset vrátit
k přepracování. V ceně grafického zpracování jsou zahrnuty
dvě korektury.

1/1 strany image/text

75 000 Kč

Vklad do magazínu

70 000 Kč

Harmonogram vydání
D AT U M V Y D Á N Í

Datum vydání

Září 2018

10. .9.

Prosinec 2018

3. 12.
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Možnosti spolupráce na online magazínu MontyRich.cz
Proč využít online MontyRich?
Hlavní výhodou je flexibilita kampaně, stejně tak efektivní zásah cílové skupiny a snadná měřitelnost výkonnosti.

NÁZEV BANNERU

ROZMĚR

ZOBRAZENÍ

CENA

Banner Leaderboard

1300x150 px

100 000

59 000 Kč

Banner sky

300x600 px

100 000

45 000 Kč

Banner Exclusive

750x150 px

100 000

39 000 Kč

Banner Wallpaper

1000x200 px

100 000

45 000 Kč

Advertorial

text

bez garance

39 000 Kč

Banner v newsletteru

750x150 px

10 500 adres

12 000 Kč
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Eventová témata 2018
MontyRich Business Night

MontyRich Business Summit 2018

TRADIČNÍ NETWORKINGOVÁ AKCE V HOTELU JALTA NA VÁCLAV-

VELKÁ PODNIKATELSKÁ KONFERENCE PRO TÉMĚŘ 400 ÚČAST-

SKÉM NÁMĚSTÍ

NÍKŮ, KTERÁ SE KONÁ V KINĚ DLABAČOV V PRAZE.

Na 80 hostů se nejdříve účastní krátké konference na vybrané téma zakončené křtem aktuálního tištěného vydání
a následně pokračuje v networkingu a volné zábavě.”

Top řečníci, skvělý catering a celodenní nabitý program
zakončený VIP večeří.”

Partnerství akce: 50.000Kč (řečník, rollupy a další promo
materiály na akci, celostrana v daném tištěném vydání).
Termíny: 13. 9. a 6. 12.

Partnerství akce: Hlavní partner – 250.000Kč (řečník,
rollupy a další promo materiály na akci, rozhovor v tištěném vydání, logo na všech promo materiálech před i po
akci). Partner – 80.000Kč (rollupy a další promo materiály
na akci, celostrana v tištěném vydání, logo na vybraných
promo materiálech před i po akci)
Termín konání : 18. 10.

Pro konkrétní spolupráci na eventech prosím kontaktujte svého obchodníka, případně volejte +420 272 650 781
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Kontakty
Velmi rádi bychom se s Vámi setkali nad možnostmi další spolupráce a navrhli
pro Vaši společnost individuální řešení.
Neváhejte se na nás obrátit. Těšíme se na spolupráci!
email: sefredaktor@montyrich.cz
tel.: +420 272 650 781
MontyRich Group s.r.o.
Václavské náměstí 799/48, Praha 1

Sledujte nás na:
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