MOJE ZEMĚ
Anotace
Moje země, vychází desátý rok, je exkluzivním magazínem
věnovaným převážně České republice.
Přináší pestré a živé informace z naší současnosti i historie,
aktuální a podrobné průvodce regiony, netradiční reportáže,
tipy na výlety, přírodní zajímavosti, národní poklady, setkání
s výjimečnými osobnostmi, mapy. Najdeme zde i pestrou škálu
rad, informací a tipů na domácí výlety.
Moje země sází na propracovaný, čtivý a objevný text
a působivou obrazovou stránku s využitím špičkových
autorských fotografií.
Moje země spolupracuje s českou edicí prestižní společnosti
National Geographic.
I doma je co objevovat!

Parametry
Náklad
Rozsah
Formát
Čtenost
Struktura
Periodicita
Cena výtisku
Roční předplatné
Distribuce

12 000 výtisků, z toho 5 500 předplatitelů
96 stran + 4 strany obálky
175 × 254 mm
50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
58 % ženy, 42 % muži, střední vzdělání 46 %,
vysokoškolské vzdělání 31 %
dvouměsíčník
49 Kč, předplatitelé 39 Kč
234 Kč
prodejní místa PNS po celé ČR
elektronická verze – www.alza.cz
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Uzávěrka pro dodání podkladů je měsíc před vydáním čísla.
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MOJE ZEMĚ
Pravidelné rubriky Mojí země
■ Národní poklady

české klenoty, vzácnosti, mimořádné hodnoty
■ Pohled za zeď

objevuje běžně skrytá nebo veřejnosti nepřístupná místa
■ Království divočiny

domácí fauna, jak ji možná neznáte
■ Herbář

poznáváme naše vzácné i obyčejné rostliny
■ Historie

„živá“ dávná i nedávná minulost naší země
■ Čím jsem rád

zajímavá a netradiční povolání
■ Náš člověk v terénu

cestovatelé, dobrodruzi, expeditoři
■ Rozhovor

povídání se zajímavými lidmi,
nenápadnými celebritami
■ Rozcestník

tipy na výlety a zajímavé akce
■ Vlastivěda pro dospělé

test našich znalostí o České republice se soutěžní otázkou
■ Kauza

kontroverzní témata z naší minulosti
i současnosti
■ U sousedů

objevujeme krásy sousedních zemí
■ Region

osobitý a osobní průvodce regiony, místy a městy naší vlasti
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