




.svetovo oceňované 
printové vydanie

.náklad časopisu .týždeň 
je 10 000 

vyše 7000 predaných 
časopisov týždenne

každé vydanie je podľa prieskumov
agentúry Go4Insight čítané 3-4-krát



.témy, ktorým sa 
venujeme:

.svet

.politika

.ekonomika

.kultúra

.spoločnosť

.jedlo

.reportáže

.ekológia

.šport

.technológie

.lifestyle

.rozhovory



.webové vydanie
www.tyzden.sk

6450 
digitálnych
predplatiteľov

Návštevnosť webu
.týždňa podľa merania 

IAB Monitor (AIMmonitor).



.až 28,66% čitateľov časopisu .týždeň je vo veku 25-34 rokov

%%% %%



.akí sú čitatelia stránky
www.tyzden.sk

Index affinity
Podnikateľ- Právnik, Architekt 267,00

Vysokokvalifikovaný odborník- Učiteľ, Vedec 234,82
Počet detí v domácnosti=3 deti 231,25

Bratislavský kraj 226,67

Podnikateľská činnosť=Súkromný roľník 219,47

Vysokoškolsky vzdelaní 218,72

Obyvatelia veľkomiest 217,99

ABCDE národná socioekonomická klasifikácia=A - 
najvyšší 216,79

Čistý príjem domácnosti=1651 EUR a viac 205,74

Používanie globálnych sociálnych sietí=LinkedIn 181,08

Čistý príjem domácnosti=1351 - 1650 EUR 173,54

Ekonomicky aktívny ako=Osoba na rodičovskej 
dovolenke 159,17

Počet osôb v domácnosti=6 a viac osôb 155,30
Meraná frekvencia užívania internetu 

(AIMmonitor)=16-20 dní v mesiaci 166,31



.akí sú čitatelia stránky
www.tyzden.sk

Index affinity

Podnikateľská činnosť=Vlastník obchodu, spoločnosti 166,13

Ekonomická aktivita=Dôchodca 144,56

Charakteristika zamestnania=Stredný management 142,94

ABCDE národná socioekonomická klasifikácia=Deti 
12-17 rokov 141,63

ABCDE národná socioekonomická klasifikácia=B 141,02

Vybavenosť=Chata, chalupa 138,13

Počet podriadených=1 až 5 podriadených 137,93
Charakteristika zamestnania=Vyšší management 134,54

Ekonomicky aktívny ako=Pracujúci študent(ka)/učeň 126,12

ABCDE národná socioekonomická klasifikácia=C1 112,24

Počet detí v domácnosti=2 deti 109,34
Počet podriadených=6 až 10 podriadených 108,85

Počet osôb v domácnosti=4 osoby 107,36
Počet detí v domácnosti=5 detí 105,31





"Neviem, či ste zaregistrovali správu, že v rukách veľkých 
finančných hráčov už skončili či rýchlo skončia takmer 
všetky tlačené médiá aj televízie na Slovensku. 

Nie je to dobrá správa. Bez slobodných médií nie je možná 
kontrola moci ani jej skutočná výmena. Ak si na Slovensku 
neudržíme nezávislé médiá, šanca na návrat spravodlivosti 
sa výrazne zníži.

Z dôležitých tlačených médií je mimo vplyvu finančných 
skupín už len Denník N a .týždeň. Je to kritická situácia, ale 
je to aj veľká výzva."

Štefan Hríb



.klub pod Lampou





.tešíme sa na spoluprácu

.lukáš Priškin

.obchod a spolupráce
+421 944 404 647
priskin@tyzden.com

mailto:priskin@tyzden.com

