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Noviny ČESKÝ RÁJ V AKCI každý měsíc prezentují významné události, akce, nabídky a subjekty poskytující nejrůznější služby. Čtenářům přináší 
inspiraci kam vyrazit za kulturou, jak strávit volný čas, kde sehnat zaměstnání, kam vyrazit na výlet, rozhovory se známými osobnostmi, články  

o zdraví, soutěže, křížovky a mnohé další tipy a zajímavosti… Speciální lifestylová příloha je určena všem čtenářům se zájmem  
o aktivní životní styl a životní inspiraci... 

 

NÁKLAD + ČTENOST: 
Náklad 50 000 ks/měsíc, pro vydání duben – srpen zvýšen na 55 000 ks/měsíc 
Přes 150 tisíc čtenářů/měsíc, kteří noviny dostávají do svých poštovních schránek zcela zdarma. 
 + další čtenáři - z mnoha distribučních míst, noviny také odebírají čtenáři v elektronické podobě e-mailem a volně  
ke stažení na www.ceskyrajvakci.cz 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM? 
 
1/ DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK: Pokrytí Českého ráje:  Železný Brod, Turnov, Semily, Hodkovice nad Mohelkou, 
Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Bakov nad Jizerou  + spádové obce  
2/ INFORMAČNÍ CENTRA V DISTRIBUOVANÉM REGIONU 
3/ DALŠÍ DISTRIBUČNÍ MÍSTA (soupis naleznete na straně 5 – počet distribučních míst stále rozšiřujeme) 
4/ ELEKTRONICKY • e-mailem – přímé objednání našich čtenářů • možnost stažení na www.ceskyrajvakci.cz 
5/ INFORMAČNÍ CENTRA MIMO REGION DISTRIBUCE (Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n. Nisou, Frýdlant, Lázně Bělohrad, Vratislavice n.Nisou, 
Nová Paka, Nový Bor, Česká Lípa a další…) 
6/ VELKÉ KEMPY, KOUPALIŠTĚ, PAMÁTKY, FESTIVALY, PENZIONY, HOTELY… (v letní sezóně) 
 

DISTRIBUCE DO SCHRÁNEK PROBÍHÁ vždy nejpozději 18. – 20. dne v měsíci (v případě víkendu nejblíže po). Výjimkou jsou prosinec (dříve) a leden (později). Přesné 
datum uzávěrky dodáme na vyžádání. 
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FORMÁT NOVIN: 
A4, celobarevné 
papír:  45g 
_______________________________________________________________________________________________ 

ROZSAH NOVIN: 
12 – 24 stran 
měsíčník, 12 x za rok 
noviny obsahují pravidelnou speciální přílohu    
_______________________________________________________________________________________________ 

FORMA INZERCE - možnosti: 
1) PR článek (vynikající a efektivní forma - představení čtivou formou, historie, nabídka služeb, rozsah služeb, atmosféra, tradice…) 
2) Rozhovor (o nabídce, produktu, firmě, kulturní akci… s pořadatelem, ředitelem, vystupující osobností, umělcem…) 
3) Klasický grafický inzerát 
Výběr z mnoha formátů – strana 6 pro noviny, strana 8 pro přílohu  
_______________________________________________________________________________________________ 

UZÁVĚRKA: 
Vždy v prvním týdnu v měsíci /např: první týden v únoru uzavíráme únorové vydání/ 
 (v případě, že rychle a nečekaně potřebujete propagaci, kontaktujte nás, třeba ještě stihneme vše vymyslet, než noviny pustíme do tisku)  
_______________________________________________________________________________________________ 

REGION ČESKÉHO RÁJE  & NAŠE NOVINY 
Český ráj je aktivním regionem s významnou turistickou i meziregionální návštěvností. Nachází se ve vynikající dojezdové vzdálenosti od významných 
měst i Prahy. Obyvatelé Českého ráje jsou aktivní – často cestují za prací, kulturou i sportovními aktivitami. Noviny Český ráj v akci pokrývají tento 
významný region a oslovují každý měsíc jeho obyvatele i přijíždějící turisty z celé ČR nabídkami z regionu i mimo něj. Jsou jedinečné svým nákladem  
i rozsahem pokrytí v  regionu. Dosahují však i za jeho hranice skrze další distribuční kanály a webové stránky.  
Noviny Český ráj v akci jsou v regionu tradičním a oblíbeným médiem, které vychází od roku 2014. 
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DISTRIBUCE: Každý měsíc zdarma do schránek 50 000 ks     INFORMAČNÍ CENTRA S ČESKÝM RÁJEM V AKCI 
(duben – srpen náklad zvýšen na 55 000 ks)       • Železný Brod       
čtenost: přes 150 000/měsíc         • Semily       
            • Turnov 
• Železný Brod           • Mnichovo Hradiště      
• Semily           • Jičín 
• Turnov           • Sobotka 
• Mnichovo Hradiště          • Lomnice nad Popelkou 
• Jičín            • Hodkovice nad Mohelkou 
• Sobotka           • Bakov 
• Lomnice nad Popelkou         • Lázně Bělohrad      
• Hodkovice nad Mohelkou         • Liberec 
• Bakov nad Jizerou          • Jablonec nad Nisou      
+  většina spádových obcí daných měst       • Mladá Boleslav      
            • Bělá pod Bezdězem      
distribuce: Česká pošta         • Frýdlant 
            • Nový Bor 
            • Česká Lípa 

+ V PDF DO VŠECH OBJEDNANÝCH E-MAILOVÝCH SCHRÁNEK,  
+ KE STAŽENÍ NA WWW.CESKYRAJVAKCI.CZ (aktuální i kompletní archiv vydání)          

SEZÓNNÍ INFORMAČNÍ CENTRA: Rovensko pod Troskami • Hrádek nad Nisou • Malá Skála • Jilemnice • Chrastava • IC ČD Liberec • Dolní Bouzov • 
Hejnice • Zvířetice • Kněžmost • Harrachov… a další 
DALŠÍ DISTRIBUČNÍ MÍSTA: jógová centra, fitness centra, posilovny, sportovní centra, restaurace, nemocnice, obecní úřady, obchody, cukrárny, 
knihovny, Krajský úřad Libereckého kraje, muzea a galerie, obchodní centra, významné firmy regionu, čerpací stanice a mnoho dalších… 
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Pravidelná lifestylová příloha novin Český ráj v akci je jejich nedílnou součástí. Tištěna je na extra běleném 60g papíře, který zaručuje lepší barvy i 
tisk, proto je exkluzivnějším nástrojem propagace. Příloha je určena aktivním čtenářům a inzerentům z okruhů výživy, kosmetiky, lázeňství, 
wellness, relaxace, jógy, hoteliérství, sportovních, výstavních a společenských akcí v závislosti na tématu. Pro posilovny, sportovní centra, výživové 
doplňky, sportovní a relaxační pobyty, resorty, sportovní potřeby, výživové poradce, zdravou výživu, lékárny, fitness výrobky, fitness elektroniku, 
drogerie, kurzy, motivační prostředky, diety, e-shopy a mnoho dalších… z regionu i celé České republiky. Společně 
s novinami distribuujeme přílohu také do jógových a sportovních center, posiloven, fitness center a dalších míst 
se specificky zaměřenými čtenáři na tato témata. 

FORMÁT PŘÍLOHY: 
A4, celobarevné 
papír: 45g 
_____________________________________________________________________________________________ 

ROZSAH PŘÍLOHY: 
3–4 strany 
vychází v každém vydání novin Český ráj v akci, 12 x za rok. Příloha je nedílnou součástí novin. 
_____________________________________________________________________________________________ 

FORMA INZERCE - možnosti: 
1) PR článek (vynikající a efektivní forma - představení čtivou formou, historie, nabídka služeb, rozsah služeb, 
atmosféra, tradice…) 
2) Rozhovor (o nabídce, produktu, firmě, kulturní akci… s pořadatelem, ředitelem, vystupující osobností, umělcem…) 
3) Klasický grafický inzerát 



 

8

 

 
 



 

9

 

ON-LINE PROPAGACE 
 

PROPAGACE NA WWW.CESKYRAJVAKCI.CZ: 
Pro tuto možnost nás kontaktujte se svým konkrétním požadavkem. Pokud máte záměr a potřebujete konzultaci, rádi Vám připravíme individuální 
nabídku propagace v rámci našich webových stránek, či v kombinaci s propagací v novinách. 

V rámci webových stránek Vám můžeme nabídnout: 
• samostatnou tematickou rubriku s články / seriál 
• PR články 
• rozhovory 
• BANNERY - statické i flash (různé velikosti i usazení) 

 

NAŠI PARTNEŘI: 
Noviny jsou určeny velkým firmám s celorepublikovou působností,  firmám v rámci regionu či kraje, ale i drobným podnikatelům, obcím, kulturním 
zařízením a pořadatelům. Noviny Český ráj v akci se specializují na kulturní akce, zajímavosti a sport, proto jsou určeny také komukoliv, kdo potřebuje 
efektivně propagovat svou nabídku, firmu, akci, projekt, kulturní či sportovní akci atd… Díky různým formátům a bonusovému programu formou slev 
při opakované spolupráci, které Český ráj v akci nabízí, jsou vhodným a dosažitelným prostředkem k efektivní propagaci.  

LIFESTYLOVÁ PŘÍLOHA  
Díky speciální lifestylové příloze a další distribuci ke specificky zaměřeným čtenářům, jde o významné médium, které pomáhá v propagaci inzerentům, 
jež se zabývají zdravým životním stylem, výživou, cvičením, jsou aktivní a velmi efektivně reagují na inzerci tohoto typu. 
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NAŠE SLUŽBY A CÍLE: 
• Přinést zajímavý servis čtenářům a nabídnout jim možnosti vyžití v regionu Českého ráje a okolí, ale také mimo region (tipy na kulturní či sportovní 
akce přesahující region) prostřednictvím publikovaných PR článků a grafických inzercí. 

• Poskytnout partnerům nadstandardní nabídku (jak v rozsahu, tak v možnostech - zaměření především na PR články) v oblasti reklamy a inzerce 
prostřednictvím regionálních novin, které jsou blízké čtenářům - inzerce má mnohem větší úspěšnost i efektivní cílení. 

• Poskytnout našim partnerům určitou exkluzivitu, proto publikujeme v jednom výtisku pouze limitovaný počet inzerce se stejným podnikatelským 
záměrem. To samozřejmě mnohonásobně zvyšuje počet oslovených čtenářů. 

• Noviny Český ráj v akci s přílohou  jsou v regionu Českého ráje jedinečným mediem z hlediska pokrytí, distribuce, nákladu  
i zaměření. 

 

DOTAZ? KALKULACE INZERCE?  
KONTAKTUJTE NÁS 

obchod@ceskyrajvakci.cz  

774 499 935 

 


