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Tištěný časopis Jak byd-
let lépe vychází čtyřikrát 
ročně a je věnován jednak 
rekonstrukcím a vybavení 
bytů, jednak regeneracím 
bytových domů. Řada 
informací je cílena na bytová 

družstva a SVJ. V časopisu 
jsou pro čtenáře připravena 
dispoziční řešení, ukázky 
rekonstrukcí, vhodného 
vybavení koupelen, kuchyní 
i interiérů, rady a tipy. Jed-
nou ročně pak vychází také 

speciál Katalog výrobků 
a služeb pro panelový 
dům a byt (zdarma) 
s přehledem produktů 
pro rekonstrukci pane-
lového bytu a domu 
a její fi nancování.

Tištěný časopis Jak bydlet lépe

80 celobarevných stran, prodejní cena 48 Kč (20 Kč PDF), náklad 10 000 výtisků
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Internetový časopis Trendy 
bydlení nabízí čtenářům 
široký výběr témat týka-
jících se bydlení – napří-
klad provází správným 
výběrem a koupí domu 
či bytu, poskytuje užiteč-
né postřehy při stavbě 

a rekonstrukci či nákupu vy-
bavení, předkládá možnosti 
fi nancování. Značný prostor 
je věnován trendům, novin-
kám, radám a konkrétním 
výrobkům a informacím. 
Obsah kopíruje strukturu 
zájmu čtenářů.

Internetový časopis Trendy bydlení

www.trendybydleni.cz

STRUKTURA: Aktuálně  Nejžádanější  Ušetříme  Reality  Stavba a rekonstrukce 
 Interiér  Finance  Životní styl  Hobby a zahrada  Vytápění  Předsta vujeme  Zeptali 
jsme se  Zaostřeno na úspory

Newsletter Trendy bydlení přináší výběr z aktuálních trendů a novinek, zajímavé informace 
i praktické rady a tipy z oblasti bydlení. Zájemcům, kteří se přihlásí k jeho odběru, je rozesílán 
jednou měsíčně elektronickou poštou. Registraci je možné provést na internetových strán-
kách vydavatelství Net Press Media www.npmedia.cz a na webu www.trendybydleni.cz.

E-mailový newsletter Trendy bydlení

www.trendybydleni.cz



Internetový časopis Bydlet 
v panelu přináší informace 
početné skupině obyvatel 
panelových domů a domů 
postavených blízkými 
technologiemi. V nich 
podle statistik v ČR bydlí 
přes milion lidí. Značná 
pozornost je věnována 
bytovým družstvům a SVJ, 
která často vznikají právě 
v panelových domech.

Návštěvníky stránek 
zajímají především mož-
nosti revitalizace – výměna 
oken, zateplování a další 
úpravy. S tím souvisí také 
návštěvnost sekce věnova-
né fi nancování.

Stabilně vysoký je 
zájem o sekci interiér, kde 
jsou zveřejňována řešení 
vnitřních prostor vhodná 
právě pro tento typ bydlení. 

Tradičně dostávají prioritu 
sekce koupelny a kuchyně.

Celkově je důraz kladen 
zejména na praktickou 
využitelnost a přehlednost 
poskytovaných informací.

Internetový časopis Bydlet v panelu

www.bydletvpanelu.cz

STRUKTURA: Aktuálně  Reality  Finance  Družstva a SVJ  Interiér  Exteriér  Chalupa a hobby. Pozornost čtenářů 
se zaměřuje také na zvýrazněné pozice Tip pro vás, Zeptali jsme se a Stručně, kde mohou získat řadu užitečných informací.

Časopis Energeticky úspor-
né bydlení reaguje na stále 
rostoucí zájem o úspory 
energií v rámci každo-
denního provozu našeho 
domova.

Kromě obecně plat-
ných informací, rad a zají-
mavostí na jeho stránkách 
naleznete také aktuální 
témata komentovaná 
odborníky z řady oblastí, 

reprezentovaných státními 
i komerčními subjekty.

Portály s podobným za-
měřením jsou zatím provo-
zovány hlavně jako vedlejší 
činnost velkých společností 
a institucí, které se někte-
rým otázkám úspor věnují 
v rámci své podnikatelské 
činnosti. Časopis Energetic-
ky úsporné bydlení naproti 
tomu přináší informace 

z širšího pohledu a v sou-
vislostech. Zastoupena 
je oblast legislativy, dotací 
a energeticky úsporné 
výstavby, nových techno-
logií a spotřebičů. Nechybí 
odborná poradna.

Internetový časopis Energeticky úsporné bydlení

www.enuby.cz

STRUKTURA: Realizace  Materiály a technologie  Vytápění  Interiér  Legislativa  
Financování  Poradna a speciální témata

Informace ze světa životní-
ho stylu přináší internetový 
časopis ForMe. Jeho obsah 
vychází z požadavků mo-
derních, aktivních lidí všech 
věkových kategorií. Články 

se zaměřují jak na aktuální 
informace, vztahující se ke 
konkrétním událostem, tak 
i na obecně žádaná téma-
ta – od módy a kosmetiky 
přes jídlo, bydlení, děti, 

sport a fi nance až po odpo-
činek, cestování a zdraví.

Internetový časopis ForMe

www.forme.cz

STRUKTURA: Sport a relaxace  Zdraví  Cestování  Finance  Bydlení  Kultura a fi lm 
 Kosmetika  Móda  Gastronomie  Dítě  Hobby. Mezi další zvýrazněné rubriky patří 
Téma, Market a Fakta.



Internetový časopis beFresh 
doplňuje společně se stej-
nojmenným e-mailovým 
newsletterem tištěný čtvrt-
letník beFresh. Všechny tři 
tituly se zaměřují na životní 
styl mladých rodin, inter-

netový časopis ale využívá 
vysoké pružnosti on-line 
publikování a soustředí se 
ve větší míře na aktuální 
dění a zajímavé akce. Typic-
kou skupinou čtenářů jsou 
ženy ve věku 22 až 40 let 

vyznávající aktivní způsob 
života a společné rodinné 
aktivity.

Internetový časopis beFresh

TÉMATA:  Životní styl  Zdraví  Rodina  Dítě  Gastronomie  Zdravé stravování
 Bydlení  Finance  Vzdělání  Sport  Cestování  Móda  Kultura

www.befresh.cz

Newsletter beFresh je čtenářům rozesílán jednou za měsíc a doplňuje tak stejnojmen-
ný tištěný čtvrtletník o aktuality z oblasti aktivního životního stylu. Přináší informace 
o zdravé výživě, péči o zdraví, výchově dětí, sportu, fi nancích. Nechybí tipy ze světa 
módy a kosmetiky. Registraci je možné provést na internetových stránkách vydavatel-
ství Net Press Media www.npmedia.cz a na webu www.befresh.cz.

E-mailový newsletter beFresh

www.befresh.cz
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