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BUBLINKOVÁ FÓLIE

MNOHOUŽITKOVÝ VYNÁLEZ,
JENŽ VZNIKL ÚPLN÷ NÁHODOU

SOCHAąI TECHNOLOGIÍ

JAMES DYSON, ROSS LOVEGROVE
SPOTąEBIéE POVÝŠILI NA UM÷NÍ

KONEéN÷ JINAK
JADRAN, JAK HO NEZNÁTE

INSPIRUJTE SE luxusním bydlením a ZAŘÍZENÍM BYTŮ promyšleným do
nejmenšího detailu; ODPOČIŇTE SI při čtení rozhovorů S NEZNÁMÝMI, ale
o to ZAJÍMAVĚJŠÍMI LIDMI; vydejte se do GALERIÍ i na dalekou cestu až
na konec světa; OCHUTNEJTE NETRADIČNÍ pokrmy, nápoje a doutníky;
NAVŠTIVTE MÍSTA, jež zůstávají jiným skryta. Za VÝJIMEČNOST a originální
nápady se netřeba stydět, naopak. Ale nelze SI NALHÁVAT, že jsou zadarmo
a najdou si vás samy. Každý NEZAPOMENUTELNÝ zážitek něco stojí.
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BRUTÁLNÍ

V B÷ŽNÉ MLUV÷ MÁ TOTO SLOVO
SPÍŠ PEJORATIVNÍ VÝZNAM,
V HISTORII ARCHITEKTUTY ZÁąÍ.

JEN OHLÉDNUTÍ
ZA DESIGNBLOKEM NESTAéÍ

MUŽ S FOTOAPRÁTEM

KOLIK ZNÁTE STAVEB FRANKA GERRYHO?
DAN ALKA VÁM UKÁŽE I TEN ZBYTEK...

KDO JSME

Obødy i veêeĆe. V éerveném Jelenovi nabízí vše, naê si jen
vzpomenete. Nejvøtší poklady ale servíruje šéfkuchaĆ Marek
Fichtner v decentním prostĆedí pár metrĎ od trezorových dveĆí.

udølat
banku

V RESTAURACI éERVENÝ JELEN DOSTÁVÁ ZLOéINECKÝ
ŽARGON JINÉ KONOTACE. DąÍV ANGLO-éESKOSLOVENSKÁ
BANKA SE V ROCE 2019 ZM÷NILA VE éTYąPATROVÝ CHRÁM
GASTRONOMIE, KTERÝ NABÍZÍ ąADU ZCELA ODLIŠNÝCH
KONCEPTč. ZRCADLÍ VŠAK I PčVODNÍ FUNKCI BUDOVY.
ŽÁDNÝ DIV, ŽE SE TO NEJCENN÷JŠÍ SKRÝVÁ V TREZORU.

P

alác hrabøte Františka Antonína Šporka z roku 1790 prošel
na poêátku 20. století radikální zmønou. Architekt Josef Goêár
ho pĆizpĎsobil potĆebám banky a v duchu modernistické architektury otevĆel prostor halou, pod níž pak uschoval obrovité sejfy.
Dnes v místech sídlí restaurace éervený Jelen, jejíž prostory v rámci
nového kola rekonstrukce citlivø upravil architekt Stanislav Fiala.
GRILOVAéKY NEJEN V LÉT÷
Necháte-li se zlákat sochami létajících êervených jelenĎ, zavedou vás
uliêkou svatého Huberta pĆímo ke vchodu. Za ním, kde se dĆíve nacházela hala s okénky, to huêí doslova jako v úle. Prostorem s mnoha stoly
voní moderní êeská gastronomie i grilované speciality pĆipravované
na dvoutunovém „inferno“ grilu. Milovníky spojení low & high ihned
zaujme burger s wagyu, foie gras a s lanýžovou majonézou. Ale nabídka je mnohem pestĆejší a zahrnuje i ryby a zeleninu.
Ke všem tøm dobrotám neodmyslitelnø patĆí pivo, o které se stará
výêepní Míra Nekolný zvaný Pantáta. A pokud vám zbyde místo
na sladkou teêku, doporuêujeme pivní dort šéfcukráĆky Kláry ąezníêkové. Nebo radøji panáêka na slehnutí? Ve spolupráci s palírnou
L’Or nabízí v podniku pod znaêkou Špork Ćadu vlastních likérĎ a destilátĎ. Kromø vymazlených ovocných pálenek tak mĎžete ochutnat
i limitovanou letní edici pampeliškového ginu.
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text Petr TĎma foto Martin Vítek

BoConcept

DISTRIBUCE

CHOICE využívá vlastní DISTRIBUČNÍ KANÁLY, jenž jsou
ZÁRUKOU ROZŠÍŘENÍ magazínu mezi co nejširší vrstvy
různorodých čtenářů. Přispívá k tomu ZASÍLÁNÍ výtisků
do UNIKÁTNÍCH DATABÁZÍ firem, ale též jeho účast
formou mediálního partnerství na řadě SPOLEČENSKÝCH,
KULTURNÍCH i SPORTOVNÍCH akcí typu Interiéru roku,
Prague Design Weeku, Zlín Film Festival, atd. Vydání
najdete i ve vybraných HOTELÍCH, WELLNESS centrech,
RESTAURACÍCH či veřejných knihovnách. Díky takovému
rozsahu a šíři distribuce nevzniká ŽÁDNÁ REMITENDA.

Vznášející se sud s ozdobou dvanácteráka? Proê ne. V éerveném Jelenovi
êepují plzeĀ, která vás i v létø uspokojí, jako by to bylo na podzim, v Ćíji.

SHOWROOM STEJNOJMENNÉ DÁNSKÉ SPOLEéNOSTI VYRÁB÷JÍCÍ NADéASOVÝ DESIGNOVÝ NÁBYTEK A INTERIÉROVÉ
DOPLÿKY SE PąESUNUL DO KARLÍNA NA RUŠNOU POBąEŽNÍ ULICI PąIBLIŽN÷ PąED ROKEM. A JAKO PąI KAŽDÉM ST÷HOVÁNÍ,
Aċ UŽ LIDÍ, éI V÷CÍ, CHVÍLI TO TRVALO, NEŽ NOVÉMU PROSTąEDÍ PąIVYKL A NAPLNO SE TAM ZABYDLEL. NEŽ SI VYTVOąIL
NOVÉ PąÁTELE A OBDIVOVATELE, NEŽ SI TI DąÍV÷JŠÍ NAŠLI NA PRAHU 8 CESTU. DNES TAM SM÷ąUJÍ PO PAM÷TI, DOSLOVA
JAKO DOMč. TO PROTO, ŽE VÝROBKY BOCONCEPTU UTVÁąEJÍ DOMOV, V JAKÉM BY CHT÷L ŽÍT ASI KAŽDÝ.

CHOICE je exkluzivní MAGAZÍN TIŠTĚNÝ v nákladu
9 000 KUSŮ cíleně distribuovaný NÁROČNÝM čtenářům.
Na dalších 6 000 ADRES putuje jeho elektronická verze.
K MANAŽEŘŮM a podnikatelům s NADPRŮMĚRNÝMI
příjmy, ale též k lidem z VIP DATABÁZÍ cca 250 firem,
se kterými CHOICE pravidelně spolupracuje – ať už jde
o STARBUCKS, Mercedes, DYSON, Českou spořitelnu,
CANON, Kampa Group, SATPO, ISOTRU, FJÄLLRÄVEN
a další. Podobně jsou oslovováni lidé z médií a PR agentur.

text SoĀa Hanušová foto archiv
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text Václav Slabý foto archiv

text Petr TĎma foto archiv

AVANT
GARDA

ZNAéKY MERCEDES-EQ A MERCEDES-AMG ZAHAJUJÍ
PRODEJ NOVÉHO MODELU EQE. JE ORIENTOVANÝ NA TY,
KDO CHT÷JÍ PROPAGOVAT NOVÉ TECHNOLOGIE, UDÁVAT
TRENDY A BRÁT OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTąEDÍ, ANIŽ
BY SE VZDALI LUXUSU. PRESTIŽNÍ SEDAN NAVAZUJE
NA REVOLUéNÍ MODEL EQS, JEHOŽ HLAVNÍ DEVIZY
SERVÍRUJE V KOMPAKTN÷JŠÍM FORMÁTU.

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé vyhledávající JEDINEČNÉ ZÁŽITKY a také inspiraci pro
designové BYDLENÍ, cestování či GASTRONOMII. Ti, kdož
vědí, že správně ZVOLENÉ INVESTICE se jim vždy vrátí.

správný êas

P

odobné proporce, stejnø nápadná pĆíó, nekoneênø dlouhé
a výraznø sklonøné êelní sklo. A také elegantnø splývající
záó zdĎrazĀující tradiênø vytĆíbené aerodynamické vlastnosti:
to je vizitka nového modelu EQE, který se stejnø jako ostatní
plnø elektrické vozy Mercedes-Benz prodává pod znaêkou
Mercedes-EQ. Anebo Mercedes-AMG, to v pĆípadø ostrých
sportovních variant. Ale hezky popoĆádku.
Nové EQE se totiž dodává v provedení EQE 350+, které je
už tak sportovnø naladøno díky výkonu 215 kW (292 k). Ale
pĆi uvedení na trh je k dispozici i ještø „ostĆejší“ verze EQE
43 4MATIC poskytující výkon 350 kW (476 k). Nejen díky
svému zrychlení 0–100 km/h za pouhé 4,2 s je to pomyslná
vstupenka mezi nejdivoêejší cestovní vozy. Zatímco produkêní
varianta se vedle dynamiky a pohodlí zamøĆuje hlavnø na dojezd, který dle pĆísné metodiky WLTP êiní 567 až 654 km, verze
AMG s pohonem všech kol upĆednostĀuje skvølé svezení.
UDRŽITELNÝ LUXUS
EQE má i pod kapotou geny modelu EQS, které se projevují
nejen ve výkonném a hospodárném pohonu, ale i v dalších
technických inovacích a mimoĆádných komfortních detailech.
Takovým pĆíkladem je tĆeba unikátní pĆístrojová deska Hyperscreen, která se táhne napĆíê interiérem a obsahuje hned tĆi
displeje vêetnø samostatné obrazovky pĆed spolujezdcem.
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C

ampari je už jeden a pĎl století symbolem italského životního
stylu. Ikonou svøta módy, umøní, designu. A pochopitelnø
neodmyslitelnou souêástí oblíbených koktejlĎ. Jejich genialita
spoêívá i v tom, že na pĆípravu (êasto) už nic dalšího než právø
lahev Campari nepotĆebujete. Protože sodovku (nebo dnes bøžnøjší soda stream), pomeranêový džus a nøjaké to šumivé víno
vøtšinou už doma máte. A najdete-li nøkde i zaprášenou lahev
vermutu a ginu, jste na nejkratší možné cestø stát se profesionálním barmanem. S jejich pomocí lze totiž namíchat sofistikovaný
koktejl Negroni vytvoĆený poprvé v Caffe Casoni ve Florencii
roku 1919. Právø tehdy požádal hrabø Camillo Negroni svého
pĆítele Forsca Scarselliho, aby mu drink pomyslnø trošku „opepĆil“, prostø aby møl o nøco vøtší grády.
DESIGNOVÝ PREMIX
PotĆebujete-li se víc soustĆedit na pĆípravu jednohubek, které
k „Aperitivo momentĎm“ nutnø patĆí, doporuêujeme sáhnout
po malých lahviêkách s mixem Campari Soda. Jejich tvar vytvoĆil
v roce 1932 jeden z nejvlivnøjších futuristických umølcĎ své doby,

na drink

TO JE APERITIVO MOMENT. ZAéÍNÁ VE CHVÍLI, KDY
RUDÝ KOTOUé SLUNCE ODCHÁZÍ ZA OBZOR A JEHO

POSELSTVÍ PąEBÍRÁ HOąKOSLADKÝ NÁPOJ S CHUTÍ
POMERANéč. VZNIKL ROKU 1860 V ITALSKÉM M÷ST÷
NOVARA A JEHO RECEPTURA JE DODNES STEJNÁ.

Fortunato Depero. Jde o první „ready to drink“ produkt v historii
alkoholických nápojĎ vĎbec. Že na vlnø alkoholu nesurfujete?
Pak je tu ve stejném balení nealko Campari Crodino – v Itálii nejúspøšnøjší aperitiv vĎbec. Tyto rychle a tak nøjak automaticky se
vyprázdĀující lahviêky inspirovaly bezpoêet malíĆĎ, grafikĎ a dalších výtvarníkĎ, ke kterým se êasem pĆidali i spisovatelé, režiséĆi,
fotografové, herci a bytoví designéĆi. NeboČ propadnout unikátní
chuti, která vzniká louhováním dodnes tajné smøsi hoĆkých bylin,
aromatických rostlin a ovoce ve vodø (pĆípadnø v alkoholu), je
více než snadné. Stejnø jako si pĆi aperitivu udølat nové pĆátele
na veêer, noc i roky, které pĆijdou.
Viz: www.warehouse1.cz
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text Petr TĎma foto Tomáš Binter

 VKLADY „promo“ materiálů partnerských firem;
 potištěný papírový REKLAMNÍ PROUŽEK (pásek)

a zvýšil se poêet tøch, kteĆí mají alespoĀ nøjakou rezervu nebo
si cílenø spoĆí na dĎchod.
Že jsou zamøstnanci spoĆitelny na svou práci
pyšní, jsem párkrát od nich samotných slyšel.
Ale jak si vy sami møĆíte spokojenost klientĎ?
Minimálnø tím, že nám stále pĆibývají. NárĎst osobních úêtĎ
na tĆi miliony je dĎkazem toho, že kombinace digitálních služeb,
poradenství a dostupnosti je správná cesta. Také kontakt tváĆí
v tváĆ na poboêkách nám pomáhá získávat jak nové klienty, tak
jejich dĎvøru. Jako banka s nejvøtším poêtem klientĎ je naší odpovødností být tu pro celou spoleênost. Tedy i pro ty, kdo preferují osobní návštøvu poboêky. SamozĆejmø je pro nás møĆítkem
NPS (Net Promoter Score), které rovnøž poslední roky trvale
roste. Souêasnø chceme møĆit i to, jak jsme klientĎm pomohli.

hráê nejvyšší ligy
ZAéÍNAT Z NULY A DOSTAT SE AŽ NAHORU JE NÁM÷TEM BEZPOéTU HOLLYWOODSKÝCH SNÍMKč. ALE AMERIKA PLNÁ
PąÍLEŽITOSTÍ MčŽE BÝT I U NÁS. POTVRDIL BY TO PETR ROPICKÝ, ąEDITEL DISTRIBUCE V éESKÉ SPOąITELN÷, KTERÝ
ZODPOVÍDÁ NEJEN ZA CELOU RETAILOVOU SÍċ, ALE I CHOD POBOéEK ERSTE PREMIER A KLIENTSKÉHO CENTRA.
DąÍVE PROFESIONÁLNÍ HOKEJISTA NASTOUPIL DO TÉTO FINANéNÍ INSTITUCE, KDYŽ MUSEL UKONéIT KARIÉRU KVčLI
ZRAN÷NÍ A ZAUJAL HO INZERÁT NA SERVERU JOBS.CZ.

Když jste pĆed dvanácti lety zaêínal jako bankéĆ, asi
jste toho moc o finanênictví nevødøl, nebo ano?
Skoro vĎbec nic. Hrál jsem juniorskou extraligu v Hradci Králové
a vše nasvødêovalo tomu, že se hokeji budu vønovat minimálnø
dalších 10 let. Vnímal jsem ale poĆád nøkde v pozadí, jak mužstva „tradovala“ hráêe mezi sebou a já se vlastnø bál, aby nøkdo
podobnø rozhodoval o mém osudu. PĆesto až zlomená noha rozhodla o tom, že vyzkouším nøco jiného.
Co šlo ze sportovní kariéry aplikovat do nové práce?
Hokej je hra o strategii. Je v nøm dĎležitý tah na branku, rychlé
rozhodování i ostré lokty. Souêasnø se hraje v týmu. To jsem
si pĆinesl i do éeské spoĆitelny. I zde je základem spolupráce
lidí, které je tĆeba namotivovat k urêité myšlence a spoluvytvoĆit

strategii. Ale v dobø, když jsem nastupoval, se tu prodávaly hlavnø
vkladní knížky, spoĆitelna byla jen takovou „produktovou továrnou“. Vše dostalo jiný smør až kolem roku 2015.
Co bylo pĆíêinou takového vývoje?
Zmøna ve vedení banky a samozĆejmø pĆíchod nových lidí. Najednou se mohlo projevit urêité vizionáĆství, leadership, zaêal se
mønit pĆístup ke klientĎm, vêetnø samotného poradenství. Už to
nebylo jen o tom, kolik kdo udølal prodejĎ, ale zda vyĆešil potĆeby klienta a jestli mu pomohl. Základem správného poradenství
je totiž správné využití dat s komplexním špiêkovým poradenstvím na poboêkách, call centrech nebo pĆes digitální kanál.
Víme napĆíklad to, že 55 % klientĎ žije od výplaty k výplatø a nijak
si nespoĆí. A našim primárním úkolem je, abychom to zmønili

Takže neplánujete poboêky rušit?
Naší strategií je být nejdostupnøjší bankou na trhu. Vidíme, jak
konkurence zavírá poboêky, a to je pro nás pĆíležitost a zároveĀ
odpovødnost zastoupit ji. Digitální obsluha klientĎ akceleruje, ale
osobní kontakt zcela nahradit nedokáže. Chceme mít co nejvøtší
poêet poboêek, abychom na nich mohli být ještø víc nápomocni
všem tøm, kteĆí potĆebují poradit. Jak se pohybovat v digitálním
prostĆedí a samozĆejmø zlepšovat jejich povødomí o financích.
Proto teó plánujeme na poboêkách zhruba 600 bankéĆĎ klientské
péêe, kteĆí se budou speciálnø vønovat jen tomu.
Pandemie umocnila on-line komunikaci,
co si lze z té doby vzít jako ponauêení?
Že se dá spousta vøcí dølat jednoduše i na dálku. SmøĆujeme
k tomu, aby naše internetové a mobilní bankovnictví George bylo
autopilotem svøta finanênictví, zkrátka dokázalo êlovøka pĆímo
navést k cíli. PĆes mobil ho využívá už cca 1,3 milionu klientĎ,
pĆed rokem to byl jen milion. Pak tu je call centrum fungující 24/7,
zároveĀ se s klienty mĎžeme snadno propojit i pĆes videohovor
v aplikaci MS Teams. A to v dobø, kdy mají poboêky zavĆeno.
Ty se také hodnø vizuálnø møní...
Poboêky procházejí kompletní pĆestavbou, protože nechceme,
aby si tam klienti pĆipadali jako na úĆadø u pĆepážky. Do modernizace investujeme pĎl miliardy roênø, aby se tam cítili dobĆe.

VŽDY NĚCO NAVÍC

Petr Ropický

Jako Ćeditel distribuce v éeské spoĆitelnø zodpovídá za vedení celé
retailové sítø, vêetnø poboêek Erste Premier a klientského centra. Zaêínal jako bankéĆ s odpovødností za vedení poboêek ve východních
éechách a bøhem posledních 12 let se postupnø vypracoval až na
pozici oblastního Ćeditele retailového bankovnictví, pĆiêemž poslední
tĆi roky vedl celou síČ poboêek v severozápadních éechách.

Proto jsme poboêky vybavili diskrétními zasedaêkami êi kávovary. Chceme každému klientovi poskytnout tzv. afluentní zážitek,
jaký byl dĆív urêený jen nejmovitøjší klientele. Ze 400 poboêek je
už témøĆ 200 upraveno v novém a moderním formátu.
S êím chtøjí klienti nejêastøji poradit?
Loni jsme poskytovali ve velkém poradenství v oblasti úvørĎ
na bydlení. Pak se do popĆedí zájmu dostala ochrana volných
penøz pĆed inflací. A koncem roku se klienti soustĆedili na možnost nákupu protiinflaêních státních dluhopisĎ, které garantují
pokrytí inflace na dalších šest let.

obepínající celý magazín přes titulní stranu;
 SLEVOVÁ KARTA vlepená na požadované místo
s nabídkou výhradně pro čtenáře CHOICE;

PĆi vstupních pohovorech se êasto klade otázka,
kde se vidíte za pøt let? Jak byste odpovødøl?
PatĆím do takzvané generace X, pro níž je typické, že stĆídá
zamøstnání. Ale sám jsem obrovský patriot. U nás v bance
je stále co dølat a nejen agilní kulturou tu êekají další výzvy.
Léta jsem stĆílel góly, pak je nahradily bankovní produkty
a nyní s 4 500 bankéĆi na poboêkách a call centrech máme
koneênø êas na to, abychom byli uvnitĆ silnøjší a díky tomu
pomohli i celé spoleênosti. Bavíme se normálním jazykem,
sám jsem z poboêkové sítø pĆišel, nebojí se mi tak Ćíct vøci,
které se dají následnø mønit. Možná právø v tom tkví tajemství našeho úspøchu. J

 prezentace produktů a služeb formou SOUTĚŽÍ;
 LIFESTYLOVĚ zpracované TIPY a advertorialy;
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 on-line verze se ŽHAVÝMI LINKY na weby firem;
 provázání tištěného CHOICE na SOCIÁLNÍ MÉDIA

text Alena Binterová foto archiv

včetně jeho začlenění do monitorovacích služeb;

voda, krása,
symfonie

HODINKU CESTY OD ąÍMA LEŽÍ LÁZEÿSKÉ M÷STO FIUGGI VYHLÁŠENÉ MINERÁLNÍ
VODOU S BLAHODÁRNÝMI ÚéINKY. NA KOPCI V SOUKROMÉM PARKU VELIKOSTI
OSMI HEKTARč SE PAK TYéÍ PALAZZO FIUGGI – JEDEN Z NEJZNÁM÷JŠÍCH HOTELč
V ITÁLII. PO NÁKLADNÉ REKONSTRUKCI SE HISTORICKÝ OBJEKT LONI PROM÷NIL
V UNIKÁTNÍ CENTRUM KOMPLEXN÷ ZAM÷ąENÉ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.

DŮRAZ NA KVALITU
| 85

text Petr TĎma foto archiv

správný êas
C

ampari je už jeden a pĎl století symbolem italského životního
stylu. Ikonou svøta módy, umøní, designu. A pochopitelnø
neodmyslitelnou souêástí oblíbených koktejlĎ. Jejich genialita
spoêívá i v tom, že na pĆípravu (êasto) už nic dalšího než právø
lahev Campari nepotĆebujete. Protože sodovku (nebo dnes bøžnøjší soda stream), pomeranêový džus a nøjaké to šumivé víno
vøtšinou už doma máte. A najdete-li nøkde i zaprášenou lahev
vermutu a ginu, jste na nejkratší možné cestø stát se profesionálním barmanem. S jejich pomocí lze totiž namíchat sofistikovaný
koktejl Negroni vytvoĆený poprvé v Caffe Casoni ve Florencii
roku 1919. Právø tehdy požádal hrabø Camillo Negroni svého
pĆítele Forsca Scarselliho, aby mu drink pomyslnø trošku „opepĆil“, prostø aby møl o nøco vøtší grády.
DESIGNOVÝ PREMIX
PotĆebujete-li se víc soustĆedit na pĆípravu jednohubek, které
k „Aperitivo momentĎm“ nutnø patĆí, doporuêujeme sáhnout
po malých lahviêkách s mixem Campari Soda. Jejich tvar vytvoĆil
v roce 1932 jeden z nejvlivnøjších futuristických umølcĎ své doby,
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na drink
TO JE APERITIVO MOMENT. ZAéÍNÁ VE CHVÍLI, KDY

RUDÝ KOTOUé SLUNCE ODCHÁZÍ ZA OBZOR A JEHO
POSELSTVÍ PąEBÍRÁ HOąKOSLADKÝ NÁPOJ S CHUTÍ
POMERANéč. VZNIKL ROKU 1860 V ITALSKÉM M÷ST÷
NOVARA A JEHO RECEPTURA JE DODNES STEJNÁ.

Fortunato Depero. Jde o první „ready to drink“ produkt v historii
alkoholických nápojĎ vĎbec. Že na vlnø alkoholu nesurfujete?
Pak je tu ve stejném balení nealko Campari Crodino – v Itálii nejúspøšnøjší aperitiv vĎbec. Tyto rychle a tak nøjak automaticky se
vyprázdĀující lahviêky inspirovaly bezpoêet malíĆĎ, grafikĎ a dalších výtvarníkĎ, ke kterým se êasem pĆidali i spisovatelé, režiséĆi,
fotografové, herci a bytoví designéĆi. NeboČ propadnout unikátní
chuti, která vzniká louhováním dodnes tajné smøsi hoĆkých bylin,
aromatických rostlin a ovoce ve vodø (pĆípadnø v alkoholu), je
více než snadné. Stejnø jako si pĆi aperitivu udølat nové pĆátele
na veêer, noc i roky, které pĆijdou.
Viz: www.warehouse1.cz
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CHOICE charakterizuje OBRAZOVÁ VELKORYSOST
a ELEGANTNÍ DESIGN. Články pojaté z neobvyklých
úhlů připravují vždy PROFESIONÁLNÍ NOVINÁŘI. Texty
mají NADČASOVÝ charakter a dlouhodobý přesah.
Na čtenářském ZÁŽITKU se podílí LUXUSNÍ PAPÍR
a VYSOCE KVALITNÍ tisk z rodinné tiskárny Resl. Tam
se CHOICE zpracovává od počátku, tedy již 13 let!
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozsah: 116 stran
Papír: obálka křída 250 g matné lamino
vnitřní blok matná křída 135 g
Formát: 210 x 270 mm
Vazba: V2

CENÍK

SLEVA

65 000 Kč

4. strana obálky

85 000 Kč

první dvoustránková inzerce
(strany dodávané zvlášť)

85 000 Kč

„vy podnikáte, my platíme“

ej &
prod

cenová nabídka platí do 30. 6. 2021

druhá dvoustránková inzerce
(strany dodávané zvlášť)

70 000 Kč

1/1 strana

55 000 Kč

1/2 strany

30 000 Kč

1/3 strany

12 000 Kč

Cena vkládané či jiné formy inzerce (letáky, katalogy, dárky,
apod.) podléhá individuální kalkulaci. Domluvit se lze též na
případných slevách, last minute nabídkách, bonusech, atd.

pros

3. strana obálky

50% sleva na nájemném
pro první rok

rčn
í

65 000 Kč

|k
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2. strana obálky

tory

REZIDENCE VITALITY
PRAHA
5% sleva z prodejní ceny

pro

je m
ná

mimořádná místa pro život | www.satpo.cz

NOVINKA GREENPAN
ZDRAVÉ VAŘENÍ ZAČÍNÁ
U ZDRAVÉ PÁNVE

Keramické pánve GreenPan zakoupíte v prodejnách Potten & Pannen - Staněk
Újezd 25, Praha 1 | Vodičkova 2, Praha 1 | Nový Smíchov, Praha 5 | Westfield Chodov, Praha 4
Palladium, Praha 1 | Obchodní 110, Čestlice | Rumunská 43, Liberec | Šantovka, Olomouc
\Vaňkovka, Brno | NC Cetral, Bratislava nebo na www.pottenpannen.cz nebo www.pottenpannen.sk

Choice_V2.indd 1

10.03.2021 18:15

Ceny jsou bez DPH.

HARMONOGRAM PŘIPRAVOVANÝCH ČÍSEL

(může se mírně měnit v rámci požadavků spolupracujících firem, zajímavosti
daného vydání i reagování na aktuální nabídky)

DOKONALÁ
SOUHRA
HLINÍKOVÁ PERGOLA ARTOSI
SCREENOVÁ ROLETA ALFA-ZIP
Hliníková pergola ARTOSI a screenová roleta ALFA-ZIP,
to je dokonalé souznění moderního designu a praktičnosti.
Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI i exteriérová látková
roleta ALFA-ZIP jsou ryze českými výrobky přicházející přímo
z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Díky tomuto
jedinečnému spojení bude Váš čas strávený na zahradě
či terase ještě delší a komfortnější.

www.artosi.cz

JARO*

datum vydání konec února 2023

LÉTO

datum vydání konec května 2023

PODZIM

datum vydání konec října 2023

ZIMA*

datum vydání začátek prosince 2023

* on-line vydání, čísla jsou distribuována elektronicky na 6 000 adres a přes sociální sítě

Sestavte si pergolu na míru
a odešlete nezávaznou
nabídku na www.artosi.cz

INNOVATIVE LOOK
Exceptional bottle

Elegance is an attitude

RONDEJEREMYCZ
Anzeige_LTG_Boots_TOUR_Choice_210x270+5.indd 1

RUMOPOLISCZ

The Longines Master Collection

WWW. 1ER.CZ

www.longines.com

Simon Baker

13.09.21 09:23

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Inzerci přijímáme ve formátu tiskového PDF  velikost 1:1  rozlišení 300 DPI  barevnost CMYK – bez vložených
barevných ICC profilů a přímých barev  konkrétní formát (viz formáty inzerce) + spadávka 5 mm na všech čtyřech
stranách  ořezové a pasovací značky  data posílejte na e-mail: novakova@choicemag.cz, tuma@choicemag.cz
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2/1 strana

1/2 strana

1/3 strana

67 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

5 mm

5mm

5mm

5 mm
5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

103 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

210 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

420 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

KONTAKTY
PETR TŮMA / Editor in Chief
Mobil: +420 775 123 742 • tuma@choicemag.cz

www.facebook.com/choicemagCZ

www.choicemag.cz

