
Kultura v létě zaplaví město.
Čeká nás moře zábavy.

Jsme námořníci zábavy.  
Zvedáme kotvy! Vyplujte s námi.

Ať už jste pořadatel letní akce, majitel galerie, restauratér nebo 
třeba marketér akvaparku, PROMOřte svoji akci v magazínu KAM 
a pozvěte moře Brňanů. Všechny skvělé věci, které se v moravské  
metropoli dějí, mají jedno společné – potkávají se v magazínu KAM. 
Naši čtenáři jsou objevitelé zábavy, cestují na ostrovy hudby, obje-
vují kontinenty kultury, polehávají na plážích gastro zážitků.
Časopis KAM je jim přístavem už 63 let.



Milujeme BRNO! 
Buďte s námi na jedné lodi a oslovme 
společně celé město. Časopis KAM 
tvoříme společně s našimi čtenáři 
a především díky nim má smysl.  
Staňte se součástí nejširší nabídky 
událostí a služeb letní sezony 2020 
v brněnském regionu.

KAM → kapitán BRNA
  Každý měsíc je s KAMem  
na palubě přes 130 000 pasažérů  
z Brna a okolí

  KAM pravidelně pluje  
do 350 brněnských podniků, kulturních  
institucí a obchodů

  Vychází v nákladu 30 000 kusů  
11 × ročně. Obsahuje přílohu  
v angličtině WHERE IN BRNO

KAM → maják  
v moři zábavy 

   Nejčtenější časopis o městě, 
kultuře a zábavě v regionu

   Vlivný rozcestník mapující 
fenomény města, události,  
osobnosti, aktuální 
témata a trendy

   Přístav brněnské kultury  
od roku 1957

   Dostupný zdarma na stovkách 
frekventovaných míst – 
v brněnských kulturních 
institucích, kavárnách, 
restauracích, obchodech 
a meziměstských vlakových 
a autobusových spojích

   Magazín pro celou rodinu,  
který oslovuje aktivní čtenáře 
napříč generacemi

ZDE si prolistujte si předchozí vydání magazínu KAM  
www.issuu.com/pocketmedia4

http://www.issuu.com/pocketmedia4


Na vlnách internetu
Brno je fenomén. Brno je vesmír. Brno je planeta. 

Planeta Brno je velká jako město, město plné lidí, kteří 
milují zábavu. V časoprostoru Brna neexistuje nuda, 
život na planetě je barevný jako polární záře a žhne jako 
Slunce. 

Vytvořili jsme web www.planetabrno.cz, který drží prst 
na tepu doby, informace na něm proudí rychlostí světla. 
Zužitkovali jsme zkušenosti našich editorů, grafiků, 
fotografů a vytvořili vesmír brněnského životního stylu, 
jenž je s vámi non-stop. Vytvořili jsme vesmír skládající se z 
hvězdné oblohy brněnských fenoménů, aktuálních témat, 
událostí, osobností a trendů. Jeho ambicí není nic menšího 
než být středobodem, průsečíkem, zkrátka centrem 
informací o Brně.

http://www.planetabrno.cz
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