
Tematický plán na rok 2015

Inzerovat v týdeníku   

TÉMATICKY – EFEKTIVNĚ – ÚSPĚŠNĚ

č. 1–2 (8. 1.)

Trendy cestovního ruchu 2015 | GO a Regiontour, Brno, 15. 1.–18. 1.

Auto – Motor – zimní sezóna | Vienna Autoshow, Wien, 15. 1.–18. 1.

Vše kolem zdraví a krásy

Právo, daně a poradenství | daňové tipy a plánovací kalendář na rok 2015

č. 3 (15. 1.)

Personální a vzdělávací agentury

Ski areály ve Střední Evropě

č. 4 (22. 1.)

Vzdělání a kariéra | Gaudeamus Praha, Praha-PVA Letňany, 27. 1.–28. 1.

Sousedé | Německo se představuje

Hraj si s námi | Veletrh hraček/Spielwarenmesse, Nürnberg, 28. 1.–2. 2.

č. 5 (29. 1.)

Zlato a diamanty

Bankovnictví, pojišťovnictví, důchodové připojištění

České kraje se představují | seriál

Právo, daně a poradenství

č. 6 (5. 2.)

Slovensko | kongresová a incentivní turistika (MICE) 

„Šaty dělaj člověka” | STYL, Brno, 22. 2.–24. 2.

Obuv do každého počasí | KABO, Brno, 22. 2.–24.2.

Nákupy v Sasku a Bavorsku

č. 7 (12. 2.)

Cestujte v roce 2015 | Holiday World, Praha-Holešovice, 19. 2.–22. 2.

Váš domov – od komína po základní desku | Dřevostavby Praha-Holešovice, 11. 2.–14. 2.

Sousedé | Rakousko se představuje

Outsourcing a management consulting

Školení manažerů | assesment centra, školící střediska

Lunchtime | Praha

č. 8 (19. 2.)

Kongresová a incentivní turistika

Sousedé | Bavorsko se představuje

České kraje se představují | seriál

č. 9 (26. 2.)

Auto – Motor | Ženevský autosalon, Genf, 5. 3.–15. 3.

Objevujte krásy Německa, Rakouska a Česka | ITB Berlín, 4. 3.–8. 3.

Právo, daně a poradenství
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č. 10 (5. 3.)

Vzdělání a kariéra | Jobs-Expo, Praha-Holešovice, 12. 3.–13. 3.

Vaše perfektní osvětlení | Pragointerier, Praha, březen 2015

Česká, německá a rakouská literatura a nakladatelství | Lipský knižní veletrh, Leipzig, 12. 3.–15. 3.)

Kurýrní firmy

Spedice a logistika

č. 11 (12. 3.)

Pohlednice z Moravy | historická města, víno

Lázeňství | na prahu nové sezóny

Vaše perfektní zahrada | For Garden, Praha-PVA Letňany, 19. 3.–22. 3.

Stavby a rekonstrukce | For Habitat, Praha-PVA Letňany, 19. 3.–22. 3.

Nábytek a bytový design | For Furniture, Praha-PVA Letňany, 19. 3.–22. 3.

Zahrady a parky v Česku, Německu a Rakousku

č. 12 (19. 3.)

Brýle jako módní doplněk | OPTA, Brno, 20. 3.–22. 3.

Bankovnictví, pojišťovnictví, důchodové připojištění

Velikonoční nabídka hotelů a restaurací

Tradiční české výrobky

č. 13 (26. 3.)

Hansovní město Rostock se představuje

Sousedé | Sasko se představuje

Hrady a zámky | sezóna začíná

České kraje se představují | seriál

Welness hotely, sport & fitness

Právo, daně a poradenství

č. 14–15 (2. 4.)

Leasing | trendy a vývoj

Školství doma i v zahraničí | univerzity, jazykové školy

Volný čas, potřeby pro rodinu a děti | For Kids + For Family, Praha-PVA Letňany, 9. 4.–12. 4.

Domácí mazlíčci | For Pets, Praha-PVA Letňany, 9. 4.–12. 4.

Zoologické zahrady doma i v zahraničí

Aukční síně a galerie

Oblíbené sporty tenis a golf

č. 16 (16. 4.)

Ostrava | moravskoslezská metropole se představuje

Průmyslové zóny doma i v zahraničí

Zdravá výživa, zdravý životní styl | Biostyl/zdraví, Praha-PVA Letňany, 17. 4.–19. 4.

České stavebnictví na vzestupu, developeři | IBF, Brno, 22. 4.–25. 4.

Svět vína a gastronomie | Víno & delikatesy, Praha-Holešovice, 21. 4.–23. 4.

Lunchtime | Praha
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č. 17 (23. 4.)

Vzdělání a kariéra

Ochrana životního prostředí, obnovitelné zdroje energie | ENVIBRNO, 22. 4.–25. 4.

Dovolená na Baltu | naplánuj svoji letní dovolenou

Trainee programy, studentské výměny

Bazény a sauny

č. 18 (30. 4.)

Sousedé | Německo se představuje

Plzeň | Evropské hlavní město kultury 2015

České kraje se představují | seriál

Právo, daně a poradenství

č. 19 (7. 5.)

Česká literatura a nakladatelství | Svět knihy, Praha-Holešovice, 14. 5.–17. 5.

Spedice a logistika | transport logistic, Mnichov, 5. 5.–8. 5.

Chuť na pivo? | české a bavorské pivovary se představují

Zdraví a zdravotnická technika

Historické stezky v Německu

č. 20 (14. 5.)

Bankovnictví, pojišťovnictví, důchodové přípojištění

Brno | jihomoravská metropole se představuje

Domácí a zahraniční vinaři

Zdravotnická technika | Medical Fair Brno, Brno, 12. 5.–15. 5.

č. 21 (21. 5.)

Auto – Moto | Autosalon/Autotec, Brno, 28. 5.–1. 6.

Luxusní hotely doma i v zahraničí

Veletrhy ve Střední Evropě | přehled – II. pololetí

Bavorsko | nejdůležitější obchodní partner Česka

č. 22 (28. 5.)

Ústí nad Labem | severočeská metropole se představuje

České kraje se představují | seriál

Kongresová a incentivní turistika (MICE)

Nejlepší pražské restaurace a předzahrádky

Právo, daně a poradenství

č. 23 (4. 6.)

Německé říční přístavy

Vzdělání a kariéra

Hradec Králové | východočeská metropole se představuje

Tradiční české výrobky a výrobci

Personální a vzdělávací agentury

č. 24 (11. 6.)

Vítejte v lázeňském trojúhelníku | Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

Pohlednice ze Saska | turistické cíle

Zdraví | stomatologie a plastická chirurgie
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č. 25 (18. 6.)

Letní festivaly doma i v zahraničí

Pohlednice z Rakouska | turistické cíle

Auto – Motor | s novým autem na dovolenou

Historické stezky v Německu

č. 26 (25. 6.)

Pohlednice ze Saska-Anhaltska | turistické cíle

Sousedé | Dolní Rakousko se představuje

České kraje se představují | seriál

Právo, daně a poradenství

č. 27 (2. 7.)

České Budějovice | jihočeská metropole se představuje

Leasing | trendy a vývoj

Sousedé | Německo se představuje

č. 28 (9. 7.)

Sousedé | Horní Rakousko se představuje

Přírodní parky ve Střední Evropě

č. 29–30 (16. 7.)

Švýcarské kantony se představují

České kraje se představují | seriál

České a slovenské národní parky

Právo, daně a poradenství

č. 31–32 (30. 7.)

Pohlednice z Bádenska-Württemberska

Pražský noční život | kasina, bary, diskotéky

Letní dovolená na poslední chvíli | nabídka cestovních kanceláří

č. 33–34 (13. 8.)

Vysoké školy a univerzity doma i v zahraničí

Pohlednice z Bavorska | bavorské regiony – I. díl

Móda a obuv – trendy | STYL/KABO, Brno, 23. 8.–25. 8.

č. 35 (27. 8.)

Vzdělání a kariéra

Pohlednice z Bavorska | bavorské regiony – II. díl

České kraje se představují | seriál

Lunchtime | Praha

č. 36 (3. 9.)

Auto – Motor | IAA frankfurtský autosalon, Frankfurt, 17. 9.–27. 9.

Vinobraní v Čechách a na Moravě

Hodinky | nejen přesný čas, ale i klenot

Investiční příležitosti a rozvoj regionů | Urbis Invest, Brno, 14. 9.–18. 9.

Kongresová a incentivní turistika
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č. 37 (10. 9.)

Strojírenství | MSV, Brno, 14. 9.–18. 9.

Stavebnictví, developerské projekty | For Arch, Praha-PVA Letňany, 15. 9.–19. 9.

Bazény a sauny | Bazény, sauny & spa, Praha-PVA Letňany, 15 .9.–19. 9.

Spedice a logistika | Transport a logistika, Brno, 14. 9.–18. 9.

Pohlednice z Braniborska

Právo, daně a poradenství

č. 38 (17. 9.)

Bankovnictví, pojišťovnictví, důchodové připojištění

To nejlepší pro Vaši firmu | webhosting, kurýrní služby a další

Sousedé | Německo se představuje

Farmaceutické výrobky a zdraví 

Slovensko | Kongresová a incentivní turistika (MICE)

č. 39 (24. 9.)

Speciální piva a pivovary

Než si řeknete své ANO | Hochzeitsmesse, Nürnberg, 3. 10.–4. 10.

Vzdělání a kariéra | Akademika/Die Job Messe, Nürnberg, 3. 10.–4. 10.

Zimní dovolená v ČR | Šumava/Lipno, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, Jizerské hory a další

České kraje se představují | seriál

č. 40 (1. 10.)

Německo slaví Den německého sjednocení

Zimní dovolená v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Hotely v Česku, Německu a Rakousku | For Gastro & Hotel, Praha-PVA Letňany, 1. 10.–4. 10.

Design, pokojový nábytek, kuchyně | For Interior, Praha-PVA Letňany, 1. 10.–4. 10.

Vše kolem zdraví a krásy | bioprodukty a biofarmy

Výpočetní technika | tablety, chytré telefony

č. 41 (8. 10.)

Česká a německá literatura a nakladatelství | Frankfurtský knižní veletrh, Frankfurt, 14. 10.–18. 10.

Svět nemovitostí

Právo, daně a poradenství

č. 42 (15. 10.)

Auto – Motor | alternativní pohon | eCarTec, München, 20. 10.–22. 10.

Pohlednice z Porýní-Westfálska | hospodářství a turistické cíle

Designerská studia

Aquaparky doma i v zahraničí

č. 43 (22. 10.)

Lázně v Německu, Rakousku a na Slovensku

Rakousko slaví Den státnosti | 26. 10.

Vánoce a Silvestr bez starostí | naplánujte si zavčasu Vaše hotelové pobyty

Sasko | tradiční obchodní partner
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č. 44 (29. 10.)

Tradiční vánoční trhy v Německu a Rakousku

České kraje se představují | seriál

Auto – Motor | připravte se na zimu

Výhodné stavební spoření 

Vzdělání a kariéra | Gaudeamus, Brno, 3. 11.–6. 11.

č. 45 (5. 11.)

Elektronika/elektronické a optické přístroje | productronica 2015, München, 10. 11.–13. 11.

Leasing | trendy a vývoj

Vybavení pro sport a volnočasové aktivity | SPORT Life, Brno, 5. 11.–8. 11.

Vánoční dárky na poslední chvíli | sklo porcelán, keramika

č. 46 (12. 11.)

Zahraniční firmy v Česku

Auto – Motor | zimní pneumatiky, navigace

Lunchtime | Praha

Právo, daně a poradenství

č. 47 (19. 11.)

Pokojový nábytek, osvětlení interiérů

Německý sever se představuje | Sársko

Zdravotnictví | výrobci léků proti nachlazení a chřipce

č. 48 (26. 11.)

České kraje se představují | seriál

Aukční síně, prodej umění po internetu

Bavorsko a Rakousko v předvánoční atmosféře

Tradiční české výrobky a výrobci

č. 49 (3. 12.)

Veletrhy doma i v zahraničí | přehled pro rok 2016

Spedice a logistika

Slevomaty

č. 50 (10. 12.)

Vzdělání a kariéra

Pohlednice z Bavorska | bavorské regiony – III. díl

IT a telekomunikace

Kongresová a incentivní turistika

Právo, daně a poradenství

č. 51–52 (17. 12.)

České kraje se představují | seriál

Sousedé | Německo se představuje

Romantické Vánoce v Praze

Bankovnictví, pojišťovnictví, důchodové připojištění

Tradiční česká kuchyně | hotely, restaurace

Novoroční přání 2016

Právo, daně a poradenství
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