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Charakteristika magazínu Výjimeční Muži
■  Magazín je určen mužům i ženám ve vedení fi rem, institucí, podnikatelům a vrcholným manažerům, 
    společenským podnikatelským klubům.
■  Nabídne čtenářům pestrou směs příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života.
■  Pozornost bude věnovat současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech.
■  Klade důraz na originalitu a kvalitu obsahu.

Cíl 
■  Monitorovat styl úspěšných mužů.
■  Upozorňovat a reagovat na společenské, odborné, veřejné, volnočasové dění v souvislosti s úspěšnými lidmi.
■  Garantovat kvalitu jejich práce a aktivit.

Informace o vydání 
■  Výjimeční muži vyjdou v červnu a říjnu 2015.
■  Náklad 3.000 ks, cena 100,- Kč / jeden výtisk
■  Magazín lze zakoupit na našem webu www.s-presspublishing.cz a ve vybraných knihkupectvích, bude 
    distribuován s nabídkou k abonomá našim dosavadním čtenářům a institucím.(viz kapitola Sdílíme spolupracujeme)
■  Materiál – hluboká barevná křída, formát A4, 60 stran

Existuje kvalitní svět, 

do kterého můžeme patřit, 

obracet se k němu v dobách 

úspěšných i méně příznivých 

a nacházet v něm inspiraci 

i potvrzení svých hodnot.

“
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Cílová skupina čtenářů 

■ A – podnikatelské subjekty, osoby ve vedení fi rem

■ B – střední a vyšší management, instituce

■ C – kluby, asociace,společnosti zaměřené na byznys

■ D – veřejné soutěže, semináře,společenské akce

Aktivity vydavatelství S-Press Publishing 2015

■  13. a 14.vydání magazínu Výjimečné ženy v ČR

■  2. díl knihy Úspěch s noblesou

■  Exkluzivní kalendář Výjimečná žena 2016

■  Trendy v oční optice (ročenka vycházející 14 let, distribuce Brno, Paříž)

■  Velká kuchařka 3. tisíciletí RTI – odborná publikace o refl exní tepelné izolaci

■  Monografi e Franz Josef  II. (Průvodce soukromou sbírkou)

■  Slámové domy – bydlení příštích generací  

■  Zájezd pro Výjimečné ženy Nový Zéland jaro 2016

■  Setkání Výjimečných žen Karlovy Vary, Nord Ranč Bohatice, Brodek u Konice 

■  Workshop výjimečných žen podzim

■  Malé Krátké Kávy pro výjimečné ženy Café Sahara Praha

Co vám nabízíme?

■  Zpracujeme Váš příběh – o Vašich aktivitách, cestě k podnikání, úspěchu, současné pozici. 
    Připojíme fotografi e, profi l Vaší fi rmy, organizace, instituce, kontakt, reference.

■  Nabídneme jej našim čtenářům,abonentům, přátelům, spolupracovníkům,institucím klubům 
    (viz následující strana)

■  Vaše jméno, název fi rmy a logo uvedeme do adresáře v magazínu a umístíme do každého 
     následujícího vydání.

■  Zařadíme Vás do mailingového servisu, ve kterém budete informován a zván na klubové společenské 
    akce, veřejné události, soutěže atd.

■  Pozveme Vás 6 x ročně na tzv. MKK (Malé Krátké Kávy) za účelem networkingu, pozvány budou 
     i Výjimečné ženy z našich časopisů. Skupinky pro cca 10 osob v Café Sahara Praha.

■  Obdržíte doporučení a kontakty na jednotlivé protagonisty i účastnice časopisu Výjimečné ženy, 
     aktivní podnikatelské kluby s možností členství.

■  Umístíme váš fi remní banner na www.s-presspublishing.cz.

■  Po uveřejnění medailonu v magazínu Vám nabídneme účast v KNIZE Výjimeční muži, 
    která vyjde v červnu 2016 s příběhy a profi ly 100 mužů z ČR.

Vydavatelství S-Press Publishing

www.s-presspublishing.cz



Spolupracujeme, sdílíme, 
máme vazby… “

VÝJIME NÉ ŽENY
Leden 2015

Výjime né ženy
jaro 2014

výjime né ženy

1

VÝJIME NÉ ŽENY
podzim 2014

Vydavatelství S-Press Publishing si za dobu svého působení (od r. 2003) získalo popularitu a ohlas. 
Jeho neperiodické publikace (Výjimečné ženy v ČR, Modern woman, Trendy v oční optice, kniha 
Úspěch s noblesou) jsou vítány a vyhledávány institucemi, fi rmami,  především si je oblíbily ženy 
ve vysokých profesních pozicích. 

Publikace procházejí zajímavou distribucí. Byly představeny na ČT1 v pořadu Sama doma, staly se 
mediálními partnery mnoha veřejných akcí, o dvojjazyčnou  mutaci v německém jazyce projevilo 
zájem vídeňské nakladatelství.
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Mediální partnerství, spolupráce

■  Světový kongres žen v Brazílii 2014

■  Soutěž Ocenění českých podnikatelek (www.oceneniceskychpodnikatelek.cz)

■  Mezinárodní veletrh OPTA Brno, Světový veletrh SILMO Paříž, MIDO Milano

■  Konference Manuál úspěšné ženy, Moudré podnikání žen

■  Prague Business Club (www.praguebusinessclub)

■  Czech Business Club (www.czechbusinessclub)

■  Akce Eqal pay day (www.equalpayday.cz)

■  Krása pomoci Taťány Kuchařové (www.krasapomoci.cz)

■  Petrarca.cz

■  Honorární konzulát Nový Zéland

■  Výstaviště Praha, Brno

■  Atd.

Naši klienti, spolupracovníci, příznivci, čtenáři

■  Asociace podnikatelek ČR, TOP 100 fi rem ČR

■  ministerstva ČR, Senát ČR, Hospodářské komory ČR

■  Prague Business Club, Středočeské podnikatelky

■  České prezidentka, Forum 50%, Americké centrum žen Praha, Unicef  ČR

■  Jednotlivci Michal Horáček, Simona Stašová, Taťána Kuchařová, Václav Postránecký... 
     a mnoho jiných veřejně známých osobností

■  Globální Institut pro výjimečné ženy Londýn

■  Network českých žen, Czech Business Club, Dámský klub ČVUT

■  Nadace Taťány Kuchařové, BlueLand o.s., Charitky

■  Ge Money Bank – Život nápadům, Top Centrum Podnikatelek ČR

■  Soutěže Manažer roku, Ocenění českých podnikatelek, Equal Pay day, 
    Conpro-Manuál úspěšné ženy, Kongres žen ČR

■  Business and Professional women, Česká managerka.cz, Nezávislé novinářky v Římě, 
     Dermatologická klinika UK2 LF Na Bulovce

■  Campaigns.cz – sdružení konzultantů v oblasti politického marketingu, CGTA-Czech Golf  
    Travel Association (propagace ČR jako golfové destinace)

■  Cosmopolitan Excutive Helas Ladies club

Vydavatelství S-Press Publishing

www.s-presspublishing.cz



Ukázky dosavadních vydání najdete na www.s-presspublishing.cz,
Na vyžádání zašleme emailem ve formátu pdf  nebo poštou.
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■  AUKRO ČR, Henkel ČR, VŠ fi nanční a správní, VŠ cestovního ruchu, Centrum 
     preventivní medicíny, 1. kolínské sanatorium

■  Nadační fond Homolka, NMWA (Národní muzeum žen v umění Washington)

■  Fórum žen ČR, US Business Schoul, Dětský domov Pyšely

■  Dejme dětem šanci, 1. český automobilový klub žen

■  Městská divadla pražská, Tvrz Třebotov, Breast Unit Prague-Mamma centrum Háje, 
    Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, Prezidium LÓreal ČR

■  Oční klinika Duovize, Canadian Medical care 

■  Katedra optometrie Univerzita Palackého Olomouc

■  Kontaktologická komora ČR, Nadační fond Lumen Christi

■  Rotary ČR, FN Motol, Katedra optometrie MU Brno, ČVUT Praha

■  Atd.
       

Distribuce bude rozšířena o další kluby podnikatelů a instituce.

Ceník medailonů, příběhů, inzerce, 
PR textů, profi lů fi rem, podpora projektu

■  Vycházíme vždy z možností našich přátel, klientů, sponzorů a protagonistů.

■  Ceny za prezentaci jednotlivých účastníků jsou individuální, dle dohody. 
     Finanční podpora není podmínkou účasti. Ceny za prezentaci a jejich výše 
     je dobrovolná a vždy vítaná.

■  Získané fi nanční prostředky budeme věnovat na náklady projektu 
     a charitativní organizace. 
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