
ročník: VIII.
periodicita: měsíčník (11 čísel)
distribuce: předplatitelé, odborné konference a semináře, řízená distribuce
cena výtisku: 115 Kč při ročním předplatném v hodnotě 1150 Kč (cena za 11 čísel včetně DPH)
technické specifikace:  60 stran, formát 203 x 267 mm, papír LWC 80 g/m2 + obálka LK 135 g/m2, 

vazba V2 lepená, tisk 4/4 barvy

Odborný magazín pro profesionální finanční poradce, kteří žádají každý měsíc kvalitní analýzy, spolehlivý 
informační servis, strategie, rady a náměty, které potřebuje každý profesionál v oboru finančního 
poradenství. Čtenáři jsou manažeři a profesionálové na straně zprostředkovatelů finančních služeb, kteří se 
zabývají nezávislým finančním poradenstvím a potřebují tak spolehlivé informace ke své práci. Značnou část 
čtenářů tvoří zprostředkovatelé registrovaní u ČNB.

Časopis má následující pravidelné rubriky:
Produkty – zaměřeno na jednotlivé finanční produkty včetně jejich srovnání a doporučení pro klienty, rozložení 
portfolií, tipy a „triky“ poradců.

Poradenské sítě – představení menších poradenských a regionálních sítí.

Finanční společnosti – srovnávání, hodnocení finančních výsledků a tržní pozice společností, sledování trendů 
doma i ve světě.

Téma – náročnější témata ovlivňující práci poradců – daňová reforma, penzijní reforma, investiční doporučení 
podle vývoje světových ekonomik apod.

Poradce – vše, co souvisí s prací poradce – budování vztahů se zákazníky, vedení klientské databáze, provozování 
kvalitního call centra, nástroje marketingové komunikace, témata z psychologie a techniky prodeje, využití 
moderních technologií v práci poradce.

Rozhovor – podrobný rozhovor s osobností z poradenského světa.

Společnost – informace a aktuality z konferencí, společenských a sportovních akcí.

záKLaDní sPeCIfIKaCe tItuLu

CHaraKterIstIKa tItuLu

KAREL ŠULC:

Včeskujeklientům
iporadcůmdostupnýetFfond
sledujícístrategieBlackrock

Pojištění

Která data jsou zásadní pro správné
pochopení a nastavení pojištění invalidity? 

Poradenskýtrh

pojistný trh bude solidnější, říká 
ivan Špirakus v rozhovoru.

hyPotečnítrh

Můžou dnes úvěry ze stavebního spoření
konkurovat hypotékám?
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téma čísla

ipc– podezřelýbyznysplnýotazníků

investice

investoři obvykle hledají silné příběhy. 
ale co takhle investovat do něčeho tak
obyčejného, jako je voda?

poradenskýtrh

vývoj trhu v Q4 předčil očekávání. poradci
zprostředkovali produkty za 25 mld. oproti
20 mld. v předchozím kvartále

pojišťovnictví

dvojí kvalita pojištění – některé pojišťovny
nabízejí klientům dva druhy životního
pojištění – s lepšími a horšími parametry

6-7/2019Časopis vydavatelství a11 – www.profipf.cz – 150 KČ

PORARARRAR DENSTVÍ 
& FINANNAN NCE

PF006_2019 cerven obalka.qxp_Sestava 1  20.06.19  16:24  Stránka 1

SÁRA | SPRÁVA CASH FLOW | CHRÁNÍ PORADCE | WWW.SARAONLINE.CZ

převratnáonlineaplikaceprosprávu
rodinnéhocashflow,kteráměnísvět
finančníhoporadenství

investice

alternativní investice získavají na
popularitě a dynamicky rostou

nemovitostnítrh

infografika: ceny nemovitostí stále rostou,
hypoteční trh klesá

pojišťovnictví

Kam se bude vyvíjet pojišťovnictví, 
jaké modely se uchytí a jaké nikoliv? 
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břetislav hrabě:

jsmedůkazem,
žetvrdáprácesevyplácí

InvestIce

investiční kuchařka aneb kam s klienty
investovat peníze. 

pojIšťovnIctví

Jaké byly nejčastější škody 
v neživotním pojištění v loňském roce? 

realItnítrh

zhodnocení minulého roku předními hráči
na trhu a jejich výhled do roku 2019. 
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JOSEF TROCHTA:

lesjevýnosovéaktivum,
nikolipouhýpředmětregulací
státuzatěžujícívlastníka

InvestIce

infografika vývoje investic 
v loňském roce

styl

ČNB varuje před podnikovými dluhopisy.
přinášíme její investiční desatero

hypotečnítrh

Jak se vyvíjel trh v únoru a jaké novinky
představily banky?
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CHaraKterIstIKa tItuLu

Profi P & F news
elektronický newsletter, který přináší průběžně aktuální informace o dění v oboru. Je 
součástí předplatného časopisu Profi Poradenství & finance. Distribuce probíhá on-line 
rozesílkou e-mailových zpráv s přílohou newsletteru v PDf formátu. Periodicita je týdenní 
(každou středu kromě letního období). součástí obsahu může být inzerce v podobě Pr 
zprávy nebo banneru.

Profi Brunch
Odborná snídaně formou networkingu s kolegy z oboru. takovéto setkání je nejenom přínosem, ale hlavně 
příležitostí vyměnit si relevantní informace a taky „šeptandu“. a právě taková setkání připravujeme s kolegy 
a elitními mluvčími. Pilířem akce je hlavně diskuse a zpětná vazba, při které dochází ke skutečné výměně názorů. 
z akcí je následně zpracováván výstup formou článku v následujícím čísle časopisu.

sponzoring Profi Brunch: 30 000 Kč

statIstICKé úDaJe

FORmy PORadeNSTví Našich ČTeNářů:

do 50 000 Kč 14 %

50 000 až 100 000 Kč 62 %

nad 100 000 Kč 24 %

finančně poradenské společnosti 67 %

obchodní sítě pojišťoven 30 %

nezávislí 3 %

www.PROFiPF.cZ



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 pro tisk: 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.
hotové předlohy pro newsletter: Písmo a grafika v křivkách, hotové předlohy ve formátu Wmf, ePs, aI, CDr 
(kódování pro PC). Pokud jsou součástí inzerátu rastrové objekty, budou při exportu do PDf kvůli velikosti 
výsledného souboru komprimovány a mohou být rozpité. nevhodné je proto užití písma v rastru a příliš drobných 
grafických objektů (s mnoha detaily), jako jsou například příliš malá loga či fotografie. má-li být hypertextový 
odkaz (link) v inzerátu aktivní, musí být umístěn vodorovně na jednobarevném podkladu.

teCHnICKé sPeCIfIKaCe InzerCe
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Profi Poradenství & finance

FORmáT ROZměRy (mm) ceNa (bez dPh)
2/1 406 x 267 (na spad) 129 000 Kč
1/1 203 x 267 (na spad) 69 000 Kč
Junior page 131 x 180 (na zrcadlo) 59 000 Kč
1/2 203 x 132 / 101 x 267 (na spad) 39 000 Kč
1/3 203 x 87 / 67 x 267 (na spad) 33 000 Kč
1/4 101 x 132 (na spad) 24 000 Kč
2. strana obálky – 1/1  77 000 Kč
3. strana obálky – 1/1  77 000 Kč
4. strana obálky – 1/1  89 000 Kč

Vklad inzerce (materiál do 10 g)  69 000 Kč
Vklad CD  69 000 Kč
Šerpa přes titul (přepáskování)  69 000 Kč
titulní strana a hlavní rozhovor vydání 220 000 Kč

Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.
Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.

Profi P & f news

FORmáT ROZměRy (mm) ceNa (bez dPh)
square 92 x 40 mm 8 000 Kč
 92 x 50 mm 9 000 Kč
Banner 193 x 30 mm 11 000 Kč
 193 x 40 mm 13 000 Kč
Pr zpráva (1/6 strany) 15 000 Kč

ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez dPh.
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eDIČní PLán 2020

Téma měSíce OSOBNOST 
měSíce

POjišTěNí 
a POjiSTNé 
PROduKTy

iNveSTice FiNaNČNí 
PláN

PeNZijNí 
FONdy

1. Hypotéky 
a zhodnocení 
roku 2019

Hypoteční  
a nemovitostní 
trh

seriál – 
invalidita

Poplatková 
struktura 
investic

Diverzifikace 
portfolia

Porovnání 
výsledků 
penzijních 
fondů

2. Investiční pora-
denství

finančně - 
poradenský 
trh

seriál – 
domácnosti

Investice do 
drahých kovů

Klíčové role 
finančního 
plánu

nové penzijní 
fondy

3. fKI - fondy 
kvalifikovaných 
investorů

Investice seriál - sme Výsledky 
prodeje fondů

Online 
poradenství

Produkty na 
penzi

4. Dlouhodobé 
investiční 
programy

Pojištění seriál – auta Investiční 
trendy

Hypoteční 
produkty

možnosti 
dlouhodobého 
spoření

5. Vývoj na 
poradenském 
trhu

Hypoteční  
a nemovitostní 
trh

seriál – 
majetek

Přístup poradců 
k investicím

Význam 
alternativních 
investic

zajištění na 
stáří

6.-7. nemovitosti 
a jejich 
financování

finančně - 
poradenský 
trh

seriál - ŽP 
a riziko 

Investiční 
certifikáty aj. 
zajištěné formy

finanční plán 
s hypotékou

přehled 
penzijních 
fondů, jejich 
strategie, podíl 
DPs

8. možnosti 
investování

Investice seriál – úraz 
a nemoc 

nabídka 
investičních 
společností

změny 
finančního 
plánu, Investice 
do zlata 
a dalších 
drahých kovů

zhodnocení 
úspor

9. nabídka a trh 
poradenských 
služeb v Čr

Pojištění seriál – IŽP Pravidelné 
investování

Hypotéky 
a stavební 
spoření

strategie 
vytváření rezerv

10. Investiční 
produkty pro 
domácnosti

Hypoteční  
a nemovitostní 
trh

seriál – auta Investice do 
drahých kovů 
a diamantů

role pojištění 
ve fin. plánu

Dlouhodobé 
pravidelné 
spoření, 
investování

11. Výnosy 
a porovnání 
produktů IŽP

finančně - 
poradenský 
trh

seriál – 
odpovědnost

zajištěné 
investice (fondy, 
spoření)

trendy úspor 
domácností

aktivnější 
strategie jsou 
výnosnější 
především 
z dlouhodobého 
hlediska

12. trh a vývoj 
pojištění

Investice nabídka 
pojištoven 2021

Pravidelné 
investování

elektronické 
verze

Výhled 
penzijních 
společností na 
rok 2021

www.PROFiPF.cZ



HarmOnOGram 2020

 ČíSlO vydáNí uZávěRKa iNZeRce TeRmíN vydáNí
 leden 17. 1. 27. 1.
 únor 14. 2. 24. 2.
 březen 20. 3. 30. 3.
 duben 17. 4. 27. 4.
 květen 15. 5. 25. 5.
 červen–červenec 19. 6. 29. 6.
 srpen 21. 8. 31. 8.
 září 18. 9. 29. 9.
 říjen 18. 1. 26. 10.
 listopad 20. 1. 30. 11.
 prosinec 11. 12. 21. 12.

adresa redakce: Ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7, tel.: 603 239 737
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