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O magazínu
Magazín Travel Design inspiruje náročné cestovatele. Cestování prezentuje jako součást životního stylu.
Činí tak formou originálních a vysoce kvalitních článků zaměřených na gastronomii, kulturu a umění, sport,
dobrodružné zážitky, poznání nebo odpočinek – a to vždy ve spojení s cestováním.
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Kdo za projektem stojí
Šéfredaktorem a zakladatelem projektu je Miroslav Motejlek, který se na mediálním trhu proslavil jako průkopník placeného zpravodajství, lídr
v oblasti převratných zpráv ze světa byznysu či tvůrce seznamu nejbohatších Čechů a Slováků (aktuálně 1.600 osob s majetkem nad 250 mil. Kč).
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Výběr z ohlasů čtenářů mediálních projektů Miroslava Motejlka
„Pan Motejlek je v Čechách jedním z mála ekonomických novinářů,
který na svém webu, na rozdíl od jiných, přináší zajímavé informace.
A také mě štve se svým žebříčkem miliardářů.“

Andrej Babiš, majitel koncernu Agrofert
„Web motejlek.com je ojedinělý nejen svou schopností získávat
z českého business prostředí relevantní originální informace,
ale také a především schopností tyto informace kvalitně analyticky
zpracovat a vyhodnotit. Miroslav Motejlek má v rámci české
komunity významných ekonomických novinářů suverénně
nejlepší chápání ekonomických kategorií, což je patrné z téměř
každé jeho zprávy.“
Daniel Křetínský, spolumajitel Energetického
a průmyslového holdingu
„Web motejlek.com čtu, protože mám jistotu, že jeho informace
jsou podložené a odrážejí názor zakladatele. V osobě Miroslava
Motejlka mám také jistotu, že zprávy nejsou ovlivněny zájmy
jednotlivých skupin, tak jak je to dnes běžné v jiných médiích,
zejména v těch tištěných.“

David Beran, majitel holdingu Profireal Group
„Znám jen jeden megaúspěšný projekt na internetu, který pracuje
s obsahem. Poměřím-li zisk k obratu a dosah a vliv média, nemá
motejlek.com konkurenci mezi žádnými médii.“

Jaromír Soukup, majoritní vlastník Médea Group

a mediálního domu Empresa

„Motejlek.com mám uložený medzi svojimi obľúbenenými
stránkami na nete. Páči sa mi to, že motejlek.com má najčerstvejšie
info o biznise v Čechách a na Slovensku, vždy skôr ako konkurencia.
Motejlka čítam už od jeho pôsobenia v Týdnu, oceňujem tiež
spojenie ekonomického spravodajstva s trefným, racionálnym
hodnotením. Odporúčam!“

Jozef Janov, řídící partner Hartenberg Capital
„Pokud hodnotu informace určuje to, jak je aktuální, hodnověrná
a relevantní, pak je pro mne motejlek.com zdrojem informací
k nezaplacení.“

Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banka
„Miroslav Motejlek je u nás bez jakýchkoli pochybností jedním
z nejlépe informovaných novinářů ve své branži. Pokud si s Vámi
domluví rozhovor, přijde na něj vždy dokonale připravený. Je
profesionál, který ve svých otázkách neklouže po povrchu, neztrácí
čas a jde přímo na věc. Mnohokrát jsem u něj obdivoval odvahu psát
naplno a nebojácně o věcech, o kterých si ostatní jen potichu šeptali.
Velmi si ho za to vážím a těším se na jeho další postřehy a články.
Hodně štěstí!“

Jiří Šimáně, majoritní vlastník skupiny Unimex Group
„Netrestejte své zaměstnance za to, že si v pracovní době prohlíželi
www.motejlek.com. Neflákali se, ale pracovali.“

Josef Kotrba, vedoucí partner Deloitte

pro Českou republiku a Slovensko

„Chcel by som vysoko ohodnotiť najmä rýchlosť nových informácií
a analytickú hĺbku mnohých správ, ktoré si čítam na motejlek.com,
lebo práve uvedené dva parametre výrazne preferujú motejlek.com
pred ostatnými zdrojmi informácií z česko-slovenského biznisu.“

Eduard Maták, spolumajitel Penta Investments
„Portál motejlek.com je na česko-slovenské poměry novátorským
mediálním projektem, přinášejícím originální informace
o česko-slovenském byznysu a jeho zákulisí. To, že se v krátkém
čase stal často citovaným zdrojem pro většinu zpravodajských
médií na našem trhu, dokazuje atraktivitu obsahu i správný instinkt
jeho autora.“

Marek Dospiva, spolumajitel Penta Investments
„Dynamické, provokujúce, veľakrát kontroverzné. Ale nie nevkusné.
Inšpirujúce, ale hlavne zaujímavé spravodajstvo pre zasvätených aj
pre bulvár.“

Patrik Tkáč, zakladatel a lídr skupiny J&T
„Miroslav Motejlek dokáže pro svůj web opatřit neuvěřitelné
množství informací, a to jak pečlivou analýzou dat a databází, tak
v pražských podnikatelských kruzích. To mu zajišťuje neutuchající
přízeň naší advokátní kanceláře, a to nejen čtenářskou, ale též
inzertní.“

Radek Pokorný, partner Advokátní kancelář Pokorný,

Wagner & partneři
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Distribuce
Přímá distribuce

Distribuční místa

• 2500 osob
• Nejbohatší Češi a Slováci
podle Miroslava Motejlka,
zasíláme s osobním dopisem šéfredaktora
• majitelé a vrcholoví manažeři podniků
s tržbami vyššími
než 250 mil.Kč
• nejvýznamnější bankéři
• největší právnické kanceláře
• nejvyšší zástupci veřejné správy
• významní klienti hlavních partnerů projektu

• eventy partnerských společností
• partnerské společnosti
• eventy Travel Designu – 2-3x do roka
• VIP cesty Travel Design – cca 12x do roka
• Letiště Václava Havla – VIP Service Club Continental,
MasterCard Lounge, Erste Premier Lounge,
Raiffeisenbank Lounge
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Speciální akce
V minulosti proběhlo:
• Nechali jsme exkluzivně otevřít Louvre jen pro naše hosty
• Naši čtenáři měli Sixtinskou kapli jen pro sebe a navštívili mimo otevírací dobu místa, kam veřejnost nemá povolen přístup
• Pro milovníky vína jsme zorganizovali návštěvy slavných vinařství jako Château Pétrus, Château Cheval Blanc, Château Smith Haut Lafitte,
Château Mouton Rothschild, Château Angélus, Château Tertre Roteboeuf, Château Figeac, Château Clos Fourtet, Château L‘Église-Clinet,
Château Margaux, Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Troplong Mondot, Château Pavie, Château Pape Clement,
Château Leoville Poyferre, Vieux Château Certan, Château Pchon-Longueville Comtesse de Lalande, Château Grand Puy Lacoste, Domaine Leroy,
Domaine Olivier Leflaive, Lucien Le Moine, Domaine Trapet, Domaine Pavelot, Domaine Violot Guillemard a řady dalších velkých vinařství
v oblasti Bordeaux či unikátní degustaci tuctu vín z produkce legendárního Domaine de la Romanée-Conti.
• El Clásico 2017, zápas slavných týmů Real Madrid: FC Barcelona
• Eventy jsme pořádali na terasách Rudolfina, Národního divadla či na lodi Cargo Gallery.
Na 2019 a 2020 chystáme:
• Zápasy basketbalové NBA • Zápasy baseballové MBL
• Návštěvy dalších vinařství v Bordeaux • Návštěvy vinařství v Burgundsku
• Návštěva vinařství v Champagne • Návštěva vinařství v Piemontu
• Cesty na mimořádná místa (Myanmar, Bhútán)
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Ceník inzerce
Vydavatelský plán

Inzerce v magazínu
Inzertní plocha

Základní cena

Číslo

Uzávěrka

1/1 strany
2/1 strany
2. obálka
3. obálka
4. obálka
Přebal
Vklad

110 000 Kč / 4400 EUR
190 000 Kč / 7600 EUR
250 000 Kč / 10 000 EUR
220 000 Kč / 8800 EUR
300 000 Kč / 12 000 EUR
100 000 Kč
dle domluvy

Jaro 2020
Léto 2020
Podzim 2020
Zima 2020

5. 2. 2020
5. 5. 2020
5. 8. 2020
5. 11. 2020

Distribuce
28. 2. 2020
20. 5. 2020
20. 8. 2020
20. 11. 2020

Inzerce omezena na 24 stran
1 STRANA

Partnerství na eventech
Typ partnerství
Hlavní partner eventu (1x)
Partner eventu (4x)

Cena za partnerství
250 000 Kč
150 000 Kč

1/ 2

PŘEBAL

VKLAD
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Partneři projektu
2017 – 2020
Loro Piana, Gulfstream, Rolls-Royce, NetJets, Rolex, Montblanc, Moser, BMW, Jaguar, V-TOWER, DRFG, Emirates, Flydubai,
TAJ Hotels Resorts and Palaces, Cirrus Aircraft, Baldinini, Airport Prague, Home Style, Evian, iDeal Wines, Grandhotel Pupp,
KKCG, Česká zbrojovka, Metaxa, Morelo, Volvo, Azimut Yachts, Arthouse Hejtmánek, Banka Creditas, Klinika Aesthevita,
Kia, Hyundai, Marco Mirelli, Korean Air, Crowdberry, Bogner, Halada, One&Only resorts, Eclair, Anantara, Heritage Resorts,
Maia Luxury Resort, Beachcomber Resorts & Hotels, Four Seasons, Peugeot, ÚJV Řež, Exclusive Tours, CPI Hotels, LeChomat,
Materasso, Porsche, Lamborghini, Audi, Roberto Coin, Oaks Prague, Elite Voyage and others
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Technické specifikace
• 152 stran (148 + 4)
• celostrana 230 x 295 mm + 5mm spadávka
• dvousttrana 460 x 295 mm + 5mm spadávka
• podklady ve formátu kompozitní PDF
• ořezové značky
• barevnost CMYK
• celkové barevné krytí 340 %
• rozlišení obrázků 300 dpi
• všechna písma vložená nebo text v křivkách
Kontakt
inzerce@traveldesign.cz
lukas.eder@traveldesign.cz, + 420 739 373 352
Travel Design a.s.
Washingtonova 1624/5
110 00 Prague 1

