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Přinést módní bibli na český a slovenský trh je splněný sen 
i noční můra. S Vogue je to tady totiž jako s fotbalem. Málokdo 
ho profesionálně provozuje, ale všichni vědí, jak by se měl správně 
hrát. Když jsme začali na jaře 2018 připravovat první vydání, kladli 
jsme si spoustu otázek:

Je psát o svobodě dostatečně Vogue? Bude Olga Havlová dostatečně 
Vogue? Je v době nadprodukce luxusního zboží a všeobecného 
nadbytku dostatečně silný fashion statement dát na obálku prvního 
vydání kabát ze second handu? Co je a co není Vogue? Není to 
časopis jen o módě a rtěnkách, jak si někteří myslí. Vogue není 
trendsetter, ale trendmaker. Společenský ukazatel stylu, trendů 
i uměleckých hnutí. Reflektuje aktuální dění a do jeho kontextu 
zasazuje módu. „Jsou okamžiky, kdy na sebe musíte vzít riziko, že 
vás nepochopí,” říká v dokumentu Vogue očima módních editorek Polly 
Mellen, módní redaktorka americké Vogue. „Musíte věřit, že to, co 
chcete sdělit, je důležité, bez ohledu na to, jestli sklidíte potlesk, 
nebo vás vypískají.“
Česká a Slovenská republika si zaslouží mít Vogue. Nechceme 
nikoho kopírovat, hledáme svou vlastní estetiku kompatibilní jak 
s naší minulostí, tak s tím, co se děje na současné módní a kulturní 
scéně. Jedině tak bude naše edice originální, jedině tak přispěje ke 
společnému dědictví značky a jedině tak se stane světovou.

Andrea Běhounková
Editor-in-Chief

culture of fashion
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brand

Vogue je jedním z nejpopulárnějších magazínů na světě

Vogue CS je vysoce atraktivní 
v socioekonomických skupinách A, B

Vogue CS přináší stovky stran originálního obsahu  

Vogue CS spolupracuje s nejlepšími kreativními 
týmy a fotografy v oboru na světě

Vogue je módní bible



Zdroje: ABC ČR, leden 2020. Social Bakers & Facebook insights, April 2019. Perfect Crowd, duben 2019

#1 
módní autorita mezi magazíny v ČR a na Slovensku

#1 
na Instagramu mezi lifestylovými magazíny v ČR a na Slovensku

68 100 followers

18 vydání a 49 obálek 
od uvedení na trh v srpnu 2018

celovětově přes 2 600 000 likes 
na Instagramu za květnovou obálku Vogue CS s Gigi Hadid

dosažené úspěchy



V srpnu 2018 vyšlo první číslo Vogue CS 
s Karolínou Kurkovou na obálce a se čtyřmi sty stranami 

originálního obsahu. V roce 2019 je Vogue CS absolutním lídrem 
na trhu, s hvězdami jako Eva Herzigová 

nebo Gigi Hadid na obálkách.

magazín

průměrný měsíční počet tištěných kopií: 

23 000

průměrný měsíční počet prodaných výtisků: 

15 855

průměrný počet předplatitelů Vogue CS: 

4 119

Zdroj: Ověřená čtenost a prodejnost Vogue CS za období dvanácti měsíců
(září 2019 - leden 2020) podle Audit Bureau of Circulations, Czech republic - ABC CR



čtenáři Vogue trendy nejen následují, 
ale zároveň je spoluvytvářejí

Převážně ženy
s vysokoškolským vzděláním

18 - 24 let  5%
25 - 34 let 42%
35 - 44 let 28% 
45 - 54 let 16%

Socioekonomické skupiny A, B

27 % našich čtenářů a 42 % našich předplatitelů 
má měsíční příjem více než 100 000 Kč (ČR)

12 % našich čtenářů a 22 % našich předplatitelů 
má měsíční příjem více než 4 000 Euro (Slovensko)

Zapojení čtenářů: 
86 % čtenářů potvrzuje, že je Vogue 

inspiruje k nákupu produktů, jež prezentuje

Zdroje: Send Předplatné s.r.o., leden 2020 
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o., leden 2020 
Kvantitativní výzkum Perfect Crowd, duben 2019

profil čtenáře



maloobchodní tržby & předplatné v Praze

47 % 
našich maloobchodních 

tržeb se odehrává  
v nejdražších oblastech  

Prahy 

Vogue
oslovuje vysoce atraktivní 

socio-ekonomické 
demografické třídy

34 % 
našich čtenářů v Praze žije  

v nejprestižnějších 
a nejbohatších částech  

s nejvyšším průměrným 
příjmem

Praha 1

Praha 2

Praha 6

Praha 7

Zdroje: Send Předplatné s.r.o., leden 2020
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o., leden 2020

Český statistický úřad, 2019



website

návštěvníci www.vogue.cz jsou:

18-24 let 16 %
25-34 let 50 %
35-44 let 19 %

85 % ženy a 15 % muži

52 % ČR, 40 % Slovensko 

průměrné měsíční unikátní návštěvy:  104 837
průměrné měsíční zobrazení stránky:  528 743

zobrazení stránek během prohlížení:  3,31
doba strávená na stránce: 2 min 34 s

zařízení

86 % mobil

12 % desktop

2 % tablet

Zdroj: Google analytics, průměr za leden 2020



social media

44  752 72 421

Vogue CS – sociální sítě – fanoušci / followeři

primární publikum
mileniálové 
(18 až 34 let)

Zdroj: Facebook Insights, leden 2020

primární zařízení 86 % mobil

publikum sociálních sítí

ženy 80 % muži 20 %
50 % fanoušků z ČR, 17 % fanoušků ze Slovenska,

33 % ostatní země

ženy 80 % muži 20 %
80 % fanoušci z ČR, 20 % fanoušci ze Slovenska



VOGUE CS první vydání 
výstava v Uměleckoprůmyslovém museu

srpen a září 2018, Praha: Na prezentaci prvního vydání Vogue CS spojené 
s výstavou uměleckých děl z módního světa spolupracovali přední tvůrci 

československého moderního umění a kultury

VOGA workshop s Juliet Murrell
listopad 2018, Buddha-Bar, Praha: Privátní lekce vogy pro influencery 

a vybrané partnery Vogue CS

VOGUE CS - Spring break
duben 2019, prostory redakce Vogue, Praha: Koktejlová párty 

s týmem Vogue, influencery, lokálními módními návrháři 
a umělci

Vogue Live, květen 2019
Konference určená módním profesionálům, klientům a obchodním 
partnerům z Česka a Slovenska. Jejím cílem je seznámit pozvané 

s časopisem Vogue CS a především s nimi diskutovat o aktuálních tématech 
týkajících se módního průmyslu a byznysu. Hlavním bodem programu je 
vystoupení významných řečníků. Těmi v roce 2019 byly Suzy Menkes, 

Karina Dobrotvorskaya, Karolína Kurková a Andrea Běhounková.

Vogue experience - VOGA, červen 2019
Event v rámci dlouhodobé spolupráce s Juliet Murrell, zakladatelkou 

House of Voga a první cvičitelkou Vogy na světě. Voga je koncept 
fitness inspirovaný Madonniným hitem VOGUE. Kombinuje dynamické 

cvičení a extravagantní svět Vogue. Event je určený pro čtenářky 
a předplatitelky časopisu.

eventy 2019



Speciální projekty umožňují našim klientům prezentovat své značky
 a produkty originálním způsobem, jenž kombinuje reklamu 

s aktivním zapojením do obsahu tištěného časopisu.

příběh k nažehlení, září 2018
Významné značky ukazují svůj vliv prostřednictvím silných historických vizuálů, 
které jsou také vyrobeny jako limitovaná edice nažehlovaček pro výherce soutěže 
o 50 džínových bund a deset parních generátorů Braun. Kombinací nažehlovaček 

vzniká z každé bundy originální kus oblečení.

 berlínská fashion story, listopad 2018
Projekt prezentující módní trendy v originálním street fashion příběhu 

s focením na jedinečných místech po celém Berlíně.

summer vibes, červnové vydání
Printový letní projekt ikonického módního časopisu, 

který prezentuje „must-haves“ pro každou letní dovolenou.

hoodies, zářijové vydání
Speciální komerční projekt k prvnímu výročí československé edice, který 

kombinuje trendy streetwear s klientskou značkou a brandem Vogue v jedinečném 
provedení - mikině - s originální koláží, kterou nemá nikdo jiný. Advertorial 

v tištěné verzi časopisu odkazuje na web a sociální sítě Vogue CS, 
kde 100 výherců mohl získat unikatní mikinu z limitované kolekce každého 
partnera a další hodnotné ceny. Hlavní výhrou byl nejnovější mobilní telefon 

Samsung Galaxy Note 10.

white Christmas with Vogue, prosincové vydání
Nabízí čtenářům výběr nejzajímavejších produktů, které jsou prezentované 

unikátní formou jako vánoční „must haves“.

projekty



 termíny

V PRODEJI OD 
UZÁVĚRK A 
PODKLADŮ OBJEDNÁVK Y

LEDEN 2020 
1

ÚNOR 2020 
2

BŘEZEN 2020 
3

DUBEN 2020 
4

K VĚTEN 2020 
5

ČERVEN 2020 
6

ČERVENEC 2020 
7

SRPEN 2020 
8

ZÁŘÍ 2020 
9

ŘÍJEN 2020 
10

LISTOPAD 2020 
11

PROSINEC 2020 
12

LEDEN 2021 
1

15 . 11 .  2019 Pá 19. 11 .  2020 Út 12. 12. 2020 Čt

9. 12 .  2020 Út 13 . 12 . 2020 Pá 16 . 1 .  2020 Čt

17. 1 .  2020 Pá 21 . 1 .  2020 Út 13 . 2 .  2020 Čt

14 . 2 . 2020 Pá  18 . 2 .  2020 Út 12 . 3 .  2020 Čt

20. 3 . 2020 Pá 24. 3 . 2020 Út 16 . 4 .  2020 Čt

17. 4 . 2020 Pá 21 . 4 .  2020 Út 14 . 5 . 2020 Čt

15 . 5 . 2020 Pá 19. 5 . 2020 Út 11 .  6 .  2020 Čt

19. 6 . 2020 Pá 23 . 6 .  2020 Út 16 . 7.  2020 Čt

17. 7. 2020 Pá 21 . 7. 2020 Út 13 . 8 .  2020 Čt

21 . 8 . 2020 Pá 25. 8 . 2020 Út 17. 9 .  2020 Čt

18 . 9 . 2020 Pá 22 . 9. 2020 Út 15 . 10.  2020 Čt

16 . 10. 2020 Pá 20. 10. 2020 Út 12 . 11 .  2020 Čt

13 . 11 .  2020 Pá 17. 11 .  2020 Út 10. 12 . 2020 Čt



www.v24media.cz

Monika Tobolková
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