
 Časopis Zápraží má 32 stran a vychází vždy na začátku měsíce v nákladu 24 000 kusů!  

 Je zdarma distribuován do domovních schránek Českou poštou a na distribuční místa (obecní úřady, info centra, 
obchody, knihovny, restaurace, firmy a jejich provozovny a další).

 Zápraží najdete v 56 obcích a městech v regionu Praha východ. Například v Říčanech,  
Kostelci n. Č. l., Uhříněvsi, Mnichovicích, Choceradech, Stříbrné Skalici, Průhonicích, Pyšelích, Ondřejově, Velkých 
Popovicích, Čestlicích, Dolních Břežanech…

 Tištěný časopis doplňují webové stránky, kde najdete elektronickou verzi Zápraží a další zajímavé informace. Každý 
týden připravujeme newsletter, který rozesíláme na 9 500 adres.

 Časopis obsahuje články o dění v regionu, pozvánky na akce, rozhovory... Díky Zápraží se zvyšuje vzájemná 
informovanost. Časopis podporuje meziobecní spolupráci, aktivní občanský život a v neposlední řadě místní 
podnikatele.

 Úzce spolupracujeme s MAS Říčansko. Místní akční skupiny působí v celé ČR a zprostředkovávají čerpání  financí 
z dotačních výzev z Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu.

 Jsme partnery značky Originální produkt Zápraží. Tato značka je registrována v celonárodní síti regionálních značek.

 CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
Osobní přístup, profesionálně odvedenou práci a dlouholetou tradici – Zápraží vychází již od roku 2004! 
Rádi pro vás vytvoříme grafickou inzerci či PR článek. Náš region dobře známe, žijeme zde a podílíme se na nej-
různějších projektech a akcích. Jsme „vidět“! Díky tomu čtenáři vnímají Zápraží jako „svůj“ obecní zpravodaj, 
ve kterém najdou užitečné informace a ne jako obtížný reklamní leták. Dokážeme vám pomoci v tom, aby vaše 
inzerce v dynamickém regionu Prahy východ byla účinná a našla odezvu.  

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE VÝCHODNĚ ZA PRAHOU

KONTAKTY:
 Marketingový ředitel Zápraží 

Hynek Kašpar
tel.: 774 780 038
email: inzerce@zaprazi.eu

 Manažerka inzerce Zápraží 
Alena Kvasničková
tel.: 601 344 588
email: marketing.zaprazi@seznam.cz

 Šéfredaktorka Zápraží
Helena Vlnařová
tel.: 774 780 140
email: redakce@zaprazi.eu

Ceny inzerce 
a článků včetně rozměrů 

najdete na www.zaprazi.eu 
nebo zavolejte na uvedené 

kontakty. Rádi vám poradíme. 
Těšíme se na spolupráci!


