
ročník: VI.
periodicita: čtvrtletník (4 čísla)
distribuce: předplatitelé, adresná distribuce na majitele firem, odborné konference a semináře
cena výtisku:  149 Kč, při ročním předplatném v hodnotě 569 Kč je cena výtisku 142 Kč 

(cena za 4 čísla včetně DPH)
technické specifikace:  84 stran, formát 218 x 268 mm, papír LK 100 g/m2 + obálka LK 250 g/m2 + lamino mat, 

vazba V2 lepená, tisk 4/4 barvy

Velký investiční průvodce. Innovation kombinuje lifestylová témata s odborným obsahem v oblasti investic, 
realit, řízení firem a lidských zdrojů. Časopis cílí na majitele firem s obratem 10 až 250 milionů korun se 
sídlem v pražském regionu. Pravidelným obsahem jsou také tipy na trávení volného času, sebevzdělávání 
nebo pěstování zálib a rozhovory s úspěšnými podnikateli, seriózní investiční poradenství, nejnovější 
poznatky v řízení firem, realitní projekty i pražská témata s významným podnikatelským potenciálem. 
Stálými rubrikami jsou mimo jiné fashion, car a sports & travel.

HlaVní Sekce ČaSoPISu:
Téma čísla – Roste poptávka po určitém typu služeb? Rýsuje se nová podnikatelská příležitost? Innovation je 
u toho! Trendy a komentáře trhu, užitečné informace.

Investor – Využíváte naplno všechny investiční nástroje a dovednosti? Diverzifikujete? A co takhle zkusit něco 
nového? Pravidelná rubrika Innovation připravovaná ve spolupráci s klíčovými odborníky vám pomůže k úspěchu.

leadership – Efektivní řízení firmy, využívání lidských zdrojů a sebezdokonalování jsou nezbytnými atributy 
úspěšného podnikání.

Reality – Realitní projekty, které opravdu stojí za pozornost. Kanceláře, byty na investici, sklady, logistické parky. 
Sekce Reality je určená pro inzerci realitních a developerských projektů. Nemovitosti jsou mezi investory stále 
oblíbenější komoditou. V přehledu se zaměříme na tři nejzajímavější segmenty – komerční nemovitosti, obytné 
nemovitosti a volné stavební plochy. Představte čtenářům Innovation svou aktuální nabídku. 64 % našich čtenářů 
zvažuje v středně dlouhodobém horizontu investovat do realit a 71 % našich čtenářů považuje investici do 
nemovitostí za jednu z nejjistějších investic vůbec!

Praha – Koncentrace podnikatelských a investičních příležitostí je v Praze, jednom z nejbohatších regionů 
EU, mimořádně vysoká. Klíčovou je správná volba, dobré načasování a dostatek informací. O ty už se postará 
Innovation.

leasure – Svět starožitností, exkluzivních aut a dobře padnoucích obleků nebo cestování za sportem, lákavé 
destinace a zážitky šité na míru? Stačí si vybrat ve volnočasových rubrikách Innovation.

záKLADNí SPEcIfIKAcE TITULU

cHARAKTERISTIKA TITULU

Váš investiční průvodce

www.InnoVaTIon-magazIne.cz



STATISTIcKé úDAjE

Údaje o ČTenářícH

53 % majitelů firem je ve věku 30–49 let

72 %  majitelů žije v domácnostech s nejvyšší životní úrovní (AB)

78 %  majitelů chce ve středně dlouhodobém horizontu investovat

64 %  majitelů chce ve středně dlouhém horizontu investovat do realit

89 % majitelů zajímá téma Investic

75 % majitelů zajímá téma Realit

63 % majitelů firem zajímá téma Leasure

88 %  majitelů firem by neměnilo Prahu jako místo pro svůj byznys

dISTRIbuce ČaSoPISu

ĆTenářI dle PoHlaVí

předplatitelé 2900 výtisků

adresná distribuce na majitele firem 7600 výtisků

propagace (kongresy, veletrhy apod.) 500 výtisků

muži 84 %

ženy 16 %
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Styl Bydlení Innovation 1/2019

Modernost v duchu tradice.  
Bludný kámen  

v norských Alpách
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text: Alena Müllerová  
foto: Schüco Invit Arkitekter,  
Ålesund/Johan Holmquist

Chladné počasí 
a moderní prosklené 
fasádní konstrukce 
se díky nejnovější 
technologii vysoce 
izolačních rámů 
s trojitým zasklením 
už vzájemně 
nevylučují. Důkazem 
je soukromá horská 
rezidence „Black 
Lodge“ v Sunnmøre 
Alpách. Excelentní 
funkční vlastnosti 
fasád, oken a dveřních 
systémů umožnily 
realizovat nečekané, 
přitom energeticky 
rozumné prosklené 
plochy, a to navzdory 
proměnlivému a často 
velmi studenému 
klimatu v této krásné 
horské oblasti. 

Horská chata  
Black Lodge, Ålesund
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Styl Telefony Innovation 1/2019

Boj o prvenství:
Rozevírací telefony

Na proběhlém veletrhu MWC 2019 (Mobile World Congress) 
v Barceloně byly hitem dva TELEFONY, o kterých se dlouho 
předtím hovořilo a dost dlouho na jejich uvedení i čekalo. Tedy, 
spíš se čekalo na telefon Samsungu, který dostal název Galaxy 
Food, možná jen ale zasvěcenci věděli, že se něco podobného 
chystá i u společnosti Huawei. Pro ostatní představovalo uvedení 
Huawei Mate X šok.

A
by Samsung dokázal, že je vždy ve 
všem první, šalamounsky tento roze-
vírací telefon (schválně se vyhýbáme 
použití termínu rozkládací, protože 
to v nás vzbuzuje asociaci třeba se 
stavebnicí Lego, kdy model lze rozlo-

žit na kostičky, což určitě není cílem) představil už 
o pár dní dříve na akci Unpacked 2019 spolu s další-
mi telefony, jako je třeba S10 a S10+.

Co je principem těchto telefonů? Dá se říci, že 
to může být pokus o to spojit telefon s tabletem, 
vždyť po rozložení telefonu se objeví mnohem větší 
pracovní plocha než u běžného telefonu. Zajímavé 
je, že obě společnosti šly na věc každá trochu jinak. 
Podívejme se na to, jak.

Zatímco Huawei má jediný displej, který se ohýbá 
přes patentovaný kloub, a zůstává i po složení 
viditelný, jen při uzavření telefonu se aktivuje jen 
jeho část, Samsung skrývá větší displej „uvnitř“ 
přístroje a pro komunikaci v režimu telefonu má 
na jednom z vík zvláštní displej. Tak je zaručeno, že 

AUTOR Milan Loucký
FOTO Huawei, Samsung

větší displej je při uzavření přístroje chráněn před 
poškrábáním při běžné manipulaci.

Huawei Mate X nabízí při rozevření víka displej 
postavený na technologii Flexible OLED o úhlopříč-
ce 8 palců (to je úctyhodných 20,3 centimetru), při 
uzavření obou vík má uživatel k dispozici přední 
aktivní displej o velikosti 6,6 palce (16,8 cm), displej 
na druhé straně přístroje má pak úhlopříčku 6,38 
palce (16,2 cm). Naproti tomu Samsung v rozlože-
ném stavu nabídne displej In¦ nity Flex AMOLED 
s úhlopříčkou 7,3 palce (18,5 cm). Sekundární dis-
plej má 4,6 palce (19 cm). Celý přístroj je výsledkem 
osmiletého vývoje, když Samsung poprvé představil 
ohebný displej už v roce 2011.

Zatímco Huawei používá procesor Kirin 980 
a momentálně nejrychlejší čipset s podporou 5G 
Balong 5000, Samsung sází na Qualcomm Snapdra-
gon 855. Huawei Mate X má 8 GB RAM, Samsung ale 
pro běh programů nabízí rovnou 12 GB RAM. Co se 
týče vnitřní paměti, oba výrobci se shodli na 512 GB.

Oba přístroje používají Android 9 (Pie), u Huawei 
s nadstavbou EMIU, u Samsungu OneUI. Společ-
nosti jako Google se už zabývají tím, jak navrh-
nout nové gra¦ cké rozhraní pro tento nový typ 
mobilního zařízení, jehož obrazovka není protáhlá 
v otevřeném stavu, ale hodně se blíží čtverci. Na ná-
vrhu ideálního podání zvuku se podíleli specialisté 
z ¦ rmy AKG.

Zajímavé je ale vybavení obou přístrojů foto-
aparáty. Tady si nemůžeme nevšimnout toho, že 
u Huawei se při sklopení displeje díky kloubu 
Falcon Wing jeho odklápěcí strana přiloží k verti-
kální liště, která je vybavená třemi fotoaparáty. Ty 
jsou umístěny pod sebou a pod nimi najdete i blesk. 

Samsung Galaxy Food má jeden malý displej na 
jednom z rozevíracích krytů a druhý, velký, displej se 
pak mezi tento a druhý kryt uzavírá přes speciálně 
vymyšlený kloub na hraně mezi oběma kryty.
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Milan Loucký,
DigitálníDomácnost.cz

V zavřeném stavu je to ideální stav pro tvorbu 
sel� es, protože displej a parametry fotky zadáváte 
na displeji ukazovákem, když druhou rukou telefon 
držíte. Při rozevření telefonu se lišta s fotoaparáty 
ocitne na zadní straně, a tak jste připraveni vytvá-
řet snímky díky optice Leica, která spolupracovala 
na optické části fotoaparátů. Shrňme to: primární 
fotoaparát má 40 Mpix, ultra širokoúhlý pak
16 Mpix a telephoto 8 MPix.

Samsung naproti tomu vyzbrojil novinku techno-
logiemi, ke kterým časem došel při realizaci špič-
kových modelů řady Galaxy, takže tu máme opět 
primární fotoaparát s 40 MPix, ultra širokoúhlý má 
16 Mpix, telephoto pak 8 Mpix. Tedy žádný rozdíl, 
ale jsou tu ještě další tři fotopřístroje, 10 Mpix na 
obalu, 10 Mpix přední a 8 Mpix pro dodání hloubky 
každému snímku. Zajímavé je, že pro umístění dvou 
posledně jmenovaných přístrojů Samsung vybral 
na rozložené ploše kus místa, kam je umístil. 
Rozložená plocha tedy není „od kraje ke kraji“, jako 
je tomu u Huawei, ale je zmenšená o výřez pro dva 
fotoaparáty.

Co se týče energetického pohledu na věc, Hua-
wei Mate X používá baterii s kapacitou 4500 mAh, 
která se dobíjí přes Huawei 55W SuperCharger. Dvě 
baterie (kvůli lepšímu vyvážení přístroje v ruce) 
v Samsungu mají kapacitu o fous nižší, 4380 mAh, 
umožňují rychlé dobíjení FastCharging a rychlé 
bezdrátové dobíjení Fast Wireless Charging 2.0,
Wireless PowerShare po přiložení bezdrátově nabí-
jitelných zařízení na zadní stěnu telefonu se tyto 
mohou dobíjet z baterie v Galaxy Fold. To je třeba 
případ pecek do uší, které se vloží do krabičky 
kontaktně a z ní se pak do nich bezdrátově energie 
přenáší z telefonu.

Co se týče dostupnosti telefonů na trhu, u Hua-
wei zatím není nic jasné, protože výrobce blíže ne-
speci� koval konkrétní datum, jen sdělil, že to bude 
někdy uprostřed roku 2019. Huawei Mate X by měl 
být na trh uveden za 2299 eur, tedy zhruba 59 tisíc 
korun. Naproti tomu Samsung, který si přístroje na 
výstavě MWC 2019 svými zaměstnanci hlídal jak oko 
v hlavě, bude uveden 26. dubna 2019 za cenu 1980 
dolarů, tedy asi 45 tisíc korun. Samozřejmě o� ciál-
ní dostupnost v České republice není známa.

Hodnocení obou přístrojů necháme odborným 
serverům, které se zabývají mobilní technikou. Za 
nás jen tolik, že oba přístroje jsou velmi povedené 
a vypadají velmi hezky, pohodlně se drží v ruce. 
V obou případech obdivujeme řešení kloubu, přes 
který se ohýbá displej (Huawei) nebo který umožňu-
je složení displeje do vnitřku přístroje (Samsung). 
Věříme, že rozlousknutí tohoto oříšku muselo být 
pro obě � rmy velmi technologicky, časově i � nančně 
náročné. V obou případech funguje ale naprosto 
dokonale. ✕

Zde je krásně vidět 
Huawei Mate X 
v rozloženém stavu, kdy 
je kloub Falcon Wing 
zcela narovnán. Vlevo 
pak je zřejmá svislá 
lišta, která může sloužit 
pro pohodlnější a jistější 
držení rozevřeného 
telefonu v ruce.

Na horním obrázku je 
krásně vidět kloub, 
který umožňuje 
bezproblémové 
uzavření většího 
displeje do vnitřku 
přístroje. Vpravo pak 
vidíte druhý, menší 
displej pro režim 
telefon.

Huawei Mate X využívá uzavírání opět přes speciální kloub nazvaný 
Falcon Wing, ale displej zůstává vně. Pokud se telefon složí, pak 
jedno víko přilehne ke svislé liště, osazené třemi fotoaparáty 
a bleskem.

Ke cti Samsungu patří to, jak 
dokonale využil plochu velkého 
displeje, který má vybrání pro 
fotoaparáty pro tvorbu sel� e.
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fORmáTy A cENy INzERcE

Rozměry na zrcadlo / na spad. k inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. 
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Forma podkladů: Tiskové, kompozitní pdf ve verzi 1,4 bez použití průhledností. Rozlišení obrázků barevné 
a stupně šedi minimálně 300 dpi, černobílé (pérovky) 1200 dpi. RGB barvy a přímé barvy musí být převedeny 
do prostoru cmyK. U inzerátů na spadávku nastavit její posun na 5 mm. Součet barev výtažků by neměl překročit 
350 %. K převodu do cmyKu doporučujeme použít Icc Profil fOGRA 27. Velikost písma by neměla být menší 
než 7 bodů.

TEcHNIcKé SPEcIfIKAcE INzERcE

FoRmáT RozměRy (mm) cena (bez dPH)
2/1 436 × 268 189 000 Kč
1/1 218 × 268 119 000 Kč
1/2 na šířku 218 × 134 79 000 Kč
1/2 na výšku 109 × 268 79 000 Kč
1/3 na šířku 218 × 89 59 000 Kč
1/3 na výšku 72 × 268 59 000 Kč
2. strana obálky – 1/1  139 000 Kč
3. strana obálky – 1/1  129 000 Kč
4. strana obálky – 1/1  149 000 Kč

Vkládaná inzerce 10 g  95 000 Kč
Šerpa přes titul (přepáskování)  95 000 Kč
Vklad cD  95 000 Kč

ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez dPH.

2/1

1/2

1/2
1/1

1/3
1/3
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