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Press kit KAM v Brně

KAM na planetě Brno
Vyprávíme příběhy města a lidí, kteří dělají Brno metropolí
s nezaměnitelnou atmosférou. Informujeme o akcích a trendech.
Cílíme na „metropolitní publikum“ – na ty, kteří vyhledávají výzvy,
jak hodnotně trávit volný čas. Čtenáře inspirujeme, motivujeme
a ukazujeme jim Brno jako město plné (neobjevených) pokladů.

Časopis pro Brno
Tradiční městský časopis. Vychází nepřetržitě
od roku 1957. Každý měsíc přináší poutavé příběhy města,
kulturu, zábavu, trendy životního stylu. Naše čtenáře
bavíme, vzděláváme a inspirujeme. Veškerý obsah magazínu
KAM je publikován na webu a sociálních sítích.
KAM představuje Brno jako nezaměnitelnou kulturní
metropoli. Je průsečíkem všeho pozoruhodného
ve městě i mimo něj.

Vychází od roku 1957
Náklad 30 000 výtisků
Čtenáři: 73 % ve věku 25–55, 56 % ženy, 44 % muži
Periodicita: 11× ročně
Cena: zdarma (předplatné do schránky 39 Kč)
Veškerý obsah magazínu KAM je publikován
na webu www.planetabrno.cz a na sociálních sítích

KAM na 300 místech
i ve vašem telefonu
Časopis KAM v Brně je dostupný na více než
300 frekventovaných a zajímavých místech v centru
i na periferii města. Každý měsíc tak inspiruje široké,
ekonomicky aktivní publikum, které hledá možnosti
trávení volného času ve městě. Nejsme jen na papíře,
časopis najdete i on-line, rozšířený obsah pak na webu
Planeta Brno a našich sociálních sítích.

Město
– magistrát
– infocentra
– pobočky DPMB
– polikliniky

Gastronomie
– rozvozy
– restaurace
– food trucky
– kavárny

Kultura
– divadla
– galerie
– kluby
– kina

Obchody a služby
– nákupní centra
– pasáže
– hotely
– sportovní areály

On-line
– www.issuu.com/pocketmedia4
– www.planetabrno.cz
– sociální sítě – FB @kambrno IG @planeta_brno

Úplný seznam distribučních míst: www.pocketmedia.cz

Brno je planeta
Web planetabrno.cz nabízí to nejzajímavější z brněnského
vesmíru. Jsme objevitelé a průzkumníci. Díváme se
do minulosti, sledujeme současnost a zajímá nás
budoucnost. Tvoříme mikrokosmos aktualit, městských
fenoménů, rozhovorů a tipů.
rozšířený obsah časopisu KAM v Brně
stovky originálních článků
rozhovory, podcasty
příběhy ze současnosti i historie města
čerstvé novinky z kultury, sportu, gastronomie i byznysu
tipy na vzdělání, cestování i volnočasové aktivity
Denně jsme v kontaktu s naším publikem na sociálních
sítích a dalších kanálech:

@kambrno, @planetabrno

@planeta_brno

YT a Spotify Planeta Brno

Řekli o nás:
Jana Janulíková
ředitelka
TIC BRNO
Ve spolupráci s Pocket media jsme nejen postavili
tradiční měsíčník KAM v Brně zpět na nohy, ale
dostali jsme ho přímo na výsluní brněnské kulturní
scény. KAM je díky této spolupráci široce dostupný,
informačně aktuální a tematicky rozmanitý.
Je zábavné ho číst a chytré v něm inzerovat.

Jiří Dušek
ředitel Hvězdárny
a planetária Brno
Kreativita, flexibilita, profesionalita – to je moje
osobní zkušenost s Pocket media. Vidí svět tak
trochu jinak a lépe, než bych si já sám dokázal
představit. Radost s nimi spolupracovat.

Jan Press
ředitel Moravské
galerie v Brně

KAM v Brně je magazín, který když dostanete do ruky,
tak ho nechcete hned zahodit. Chcete ho číst, protože
se dozvíte, čím Brno žije, a dočtete se užitečné věci.
Už brzy se můžete těšit
Dokonce jsem se přistihl, že jsem si magazín schoval
ty nejvymazlenější podcasty Znojemské
na později a zpětně mě zaujal několiknalet
starý výtisk
při leštění oken. Jsem rád, že vychází.

Z BESED
Karel Semotam
vedoucí marketingu
Znojemské Besedy
Z pohledu mediální spolupráce je pro nás Pocket
media jedním z hlavních partnerů. Jejich kvalitní
periodika, ale i on-line obsah patří k médiím, která
dokáží oslovit čtenáře napříč věkovým spektrem.
Skvělá spolupráce, skvělé články, skvělé fotky,
skvělý zásah.

Lucie Judová
vedoucí Österreich
Institutu Brno
S KAM v Brně je vždy příjemná a otevřená
spolupráce. Líbí se mi, jak si vzájemně vycházíme
vstříc a nic není problém. A navíc jsou v KAM v Brně
kreativní a inovativní, což mě moc baví.

podcast

František Kubeš
vedoucí Odboru strategického rozvoje
a spolupráce Magistrátu města Brna

Společnost Pocket media pro násnejen
realizovala
příběhy osobností ze Znojma, ale také se dozvíte ví
v dubnovém vydání magazínu KAMkulturních
v Brně
atraktivní
akcí nebo
dostanete tipy, kam vyrazit. Otevír
cesta k informacím pro2021.
Znojmáky, nebo pro ty, co se o Zn
prezentaci ke Dnům elektronové mikroskopie
S celkovým provedením prezentace, zapojením
redakčního článku s upoutávkou na hlavní aktivity
DEM, klíčového vizuálu akce a způsobem
ztvárnění
HLEDEJTE
A SLEDUJTE PROFIL Z.B
ankety předních manažerů firem z oblasti elektronové
NA SPOTIFY, PODCASTY NEBO NA Y
mikroskopie v Brně jsme byli velmi spokojeni.

Čeká vás půlhodinka povídání se zajímavým hostem. Po

Naši partneři:
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Therme Laa - Hotel & Silent Spa

Therme Laa - Hotel & Silent Spa
Spa jako žádné jiné!

Spa jako žádné jiné!

Jak by bylo krásné jednou jen poslouchat šumění vody. Nemuset nic dělat. Prostě tu jen být.

Jak by bylo krásné jednou jen poslouchat šumění vody. Nemuset nic dělat. Prostě tu jen být.

Jen jednou zůstat na okamžik v klidu. A pak, ticho. Kde tohle ještě existuje?

Jen jednou zůstat na okamžik v klidu. A pak, ticho. Kde tohle ještě existuje?
Načerpat sílu a relaxovat v novém SILENT SPA termálních lázní Laa

Načerpat sílu a relaxovat v novém SILENT SPA termálních lázní Laa
Čas a klid patří k těm nejcennějším hodnotám naší doby. Hledáme klid na zvláštních místech,

Pocket media
Jsme vydavatelství a agentura, která vyslala do světa
desítky titulů v souhrnném nákladu více než
5 000 000 výtisků. Kvalitní obsah je pro nás samozřejmostí
a s designovým řešením jdeme vždy ještě o krok dál.

Služby
–p
 rodukce tiskovin – vaše publikace na klíč
– t ext a fotografie – zajišťujeme texty včetně jazykové
korektury, nafotíme váš produkt/službu/akci/prostory

Z naší dílny
65. ročník

9 788090 603547
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