stylový magazín
Lidových novin

Svěží
magazín
pro vás

Esprit LN – nezaměnitelný a svůj
Esprit je stylový magazín Lidových novin. Od června roku 2009 vychází každou první středu
v měsíci. Časopis, který na konci roku 2012 vydal již své 42. číslo, vyniká originálním
formátem, křídovou obálkou a 80gramovým papírem.

PŮVODNÍ INTERVIEW
Rozhovory seznamují čtenáře s osobnostmi s vizí
a vkusem, které hrají první ligu v umění, byznysu či
sportu. Samozřejmostí jsou fotografie nejvyšší umělecké kvality (na snímku publicistka Eva Zaoralová).

TÉMA ESPRITU
Originální pohled do světa stylu, designu, architektury, filmu či cestování. Hlavní materiál čísla provádí
čtenáře novými trendy a informuje o současném dění
(na snímku milánský bar Pisacco).

MÓDNÍ STORY
Fashion story je nedílnou součástí každého čísla. Spolupracujeme proto se stabilním týmem špičkových
českých fotografů. Módní příběh Espritu neotřele
prezentuje nejlepší světové i české značky.

REPORTÁŽ Z EXKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ
Jsme pravidelně zváni na týdny módy či prezentace
světových značek (hodinářská manufaktura Vacheron
Constantin, otevírání butiku Louis Vuitton v Římě...).
Cestujeme však i za zajímavými fenomény.

Další rubriky Espritu LN
ŠÉF A JÁ – povídání o pracovním vztahu dvou kolegů z renomovaných firem, ale i malých studií či divadel.
KULT – představení kulturního, módního či společenského fenoménu. AUTO SNŮ – ideální vůz vašeho života
zprostředkovává zajímavá osobnost. NA DOPORUČENÍ – profil unikátní restaurace očima majitelů či šéfkuchařů, doplněný originálním receptem. V OBRAZE – inovativní, aktuální, výtvarný průvodce po obrazech
a jejich malířích. NOSTALGIE – vzpomínkový materiál, představující české osobnosti a jejich záliby.

Esprit LN – silný reklamní zásah
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Cesta
do ráje
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Čtenáři Lidových novin jsou v porovnání s celkovou populací 2,1x častěji vysokoškolsky vzdělaní.
Výnamná část čtenářů žije v domácnostech z nejvyšších socioekonomických skupin a bydlí ve
větších městech. Mezi čtenáři je v porovnání s populací 1,7x větší podíl vedoucích pracovníků.
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Maledivy, Nový Zéland, zámky ve
Francii či africké safari. Poznejte
místa, o kterých se vám zatím
ani nesnilo.

Snídaně
mezi drahokamy

Realita je sci-fi

Hodinky & šperky

Sochař Krištof Kintera vystavuje v Česku, a prodává v zahraničí

2/09
stylový magazín
Lidových novin

2/09
stylový magazín
Lidových novin

Česká
architektura

Pravidla baletu
Adéla Pollertová, sólistka baletního souboru Národního divadla

2011 ARCHITEKURA

2011 NEJ ROKU 2010
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Londýn
2012
Veslařka Miroslava
Knapková, mistryně
světa a olympijská
naděje

JINDŘICH HUDEČEK ŘÍDÍ HUDYSPORT Z VRCHOLŮ SKAL A HOR

2009 BYZNYS

2012 OLYMPIÁDA

 

 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
  

  

  

  

  

  

 



Prodaný náklad
Lidové noviny, do kterých je vložen měsíčník Esprit,
mají stabilní prodaný náklad a silný reklamní zásah.

Čtenost
Ve srovnání s přiměřenou konkurencí mají Lidové
noviny o 14 % vyšší počet čtenářů.

(vývoj měsíčního prodaného nákladu podle ABC ČR,
duben–září 2012)

(počet čtenářů na vydání podle Media projekt,
2.–3. čtvrtletí 2012)
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2012 HODINKY A ŠPERKY
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2012 CESTOVÁNÍ
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2012 MÓDA

Esprit LN – v roce 2013 vychází
6. ÚNORA
NEJ 2012
nejzásadnější loňské
události v módě,
designu, umění,
divadle a filmu

10. ČERVENCE
Letní inspirace
tipy, jak nejradostněji
strávit letní dovolenou
4. ZÁŘÍ
Móda
trendy pro podzim/
zimu 2013/14,
novinky na světové
scéně

6. BŘEZNA
Móda
trendy pro jaro/léto
2013, novinky na
české scéně

18. ZÁŘÍ
Architektura
speciál
(volně v prodeji)
stovka nejkrásnějších
staveb světa

3. DUBNA
Cestování
unikátní destinace,
místa, která mají styl,
výjimečné reportáže
17. DUBNA
Byznys
úspěšné ženy
a muži, kteří mají vliv
a šanci měnit svět

2.ŘÍJNA
Design
nejlepší designéři
a jejich převratné
výrobky, moderní
užité umění

7. KVĚTNA
Architektura
rozhovory se
špičkovými
architekty, nejlepší
stavby v Česku
i zahraničí

6. LISTOPADU
Hodinky a šperky
seznamte se se
světem vysokého
hodinářství
a šperkařství

5. ČERVNA
Golf, jachting, tenis
inspirativní osobnosti
ze světa sportu

27. LISTOPADU
MENU
100 nejlepších
restaurací v Česku
podle Pavla Maurera

19. ČERVNA
Filmový speciál
(volně v prodeji)
o nejlepších filmech,
světě filmových
hvězd a MFF Karlovy
Vary

4. PROSINCE
Vánoční inspirace
rozhovory, tipy na
dárky i cesty: prožijte
nezaměnitelné
Vánoce s Espritem

Ceník 2013

Kontaky na inzertní oddělení

2/1 panoramatická dvoustrana
310 000 Kč

Petra Feřtrová
225 063 438, 724 115 444
petra.fertrova@mafra.cz

1/1 strana
192 000 Kč
1/2 strany
114 000 Kč
1/3 strany
86 000 Kč
Po dohodě lze umístit i další formáty inzerce.

Gabriela Rousová
225 063 439, 724 370 736
gabriela.rousova@mafra.cz
Marie Bočková
225 063 496, 724 763 328
marie.bockova@mafra.cz

