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1 Analýza dosavadní formy komunikace 

1.1 Sociální sítě 

Dyzajn market je na sociálních sítích dosti populární a to především díky své pro-

fesionalitě, pravidelném a dlouhodobém přidávání příspěvků a komunikaci se svými 

fanoušky.  

1.1.1 Facebook 

Na Facebooku, nejpopulárnější sociální síti dnešní doby, je Dyzajn market velmi 

oblíbený. Tzv. „like“ mu dalo 47 600 lidí a tak mohou tito lidé sledovat na svých osob-

ních účtech příspěvky Dyzajn marketu. Tato akce se koná šestkrát do roka, takže 

výhodou jedné stránky, na které jsou propagovány jednotlivé akce, jako jsou napří-

klad jarní a podzimní, má větší dosah. Lidé sledují jednu facebookovou stránku, která 

je informuje o jednotlivých událostech a novinkách.  

Samostatná událost na Facebooku pojmenovaná „Dyzajn market jaro 2020“ má 

přes 21 tisíc liků – přesněji řečeno tzv. „zajímá mě to“, což je téměř polovina lidí, kteří 

sledují zástupnou stránku samotného Dyzajn marketu. Toto číslo je velmi obdivu-

hodné a dalo by se předpokládat, že na akci zavítá velký počet lidí, když o ni jeví 

zájem. Dá se také očekávat, že i když má jen 1 600 lidí na Facebooku zaškrtnuto, že 

se akce zúčastní, tak návštěvnost bude vyšší. Je tomu tak, protože lidé se mohou roz-

hodnout na poslední chvíli, například podle počasí, ale jelikož o akci projevili zájem, 

tak tam zavítají i bez předchozího zaškrtnutí políčka „zúčastním se“. Na konkrétní 

události je i na Facebooku uveden program, který se bude prolínat víkendem, a tak 

se fanoušci mohou rychle a jednoduše rozhodnout, kdy přesně chtějí akci navštívit. 

Na Facebooku aktuální dění a situaci Dyzajn market aktualizuje téměř denně, tento 

faktor je pro získání fanouškovské základny velmi podstatný, jelikož málo kdo chce 

sledovat stránku, která je aktivní pouze sporadicky a v náhodných intervalech. Dále 

jsou na facebookové události nasídleny firmy, na které se návštěvníci mohou těšit a 

je zde představena práce těchto designerů. Konkrétní událost není updatována každý 

den, ale jsou tam důležité informace, například o přesunutí původního data na neur-

čito. (Facebook, 2020) 

Na příspěvcích na hlavní stránce Dyzajn marketu počet liků není vzhledem k počtu 

fanoušků příliš vysoký. Čísla se samozřejmě liší, někdy dosahují stovek reakcí, prů-

měrně však 50-100. Na větší interakci se sledujícími by pak správce Facebookové 

stránky mohl více zapracovat, například sledující přímo vyzvat k interakci. 
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1.1.2 Instagram 

Na Instagramu má účet Dyzajn Marketu 18,8 tis. sledujících, což je ve srovnání 

s ostatními akcemi poměrně mnoho, avšak i tak je toto číslo více než poloviční oproti 

počtu fanoušků na Facebooku.  

První pohled na účet bývá zpravidla rozhodující o tom, jestli uživatel začne profil 

sledovat, nebo ne. Účet Dyzajn marketu vypadá velmi profesionálně, obsah je sladěn 

do podobného tónu a příspěvky na sebe barevně navazují. Fotky jsou velmi kvalitní, 

profesionální a estetické. Příspěvků mají téměř dva tisíce, což je poměrně hodně vy-

soké číslo a je zřejmé, že jsou na této sociální síti velmi aktivní.   

Na instagramovém účtu Dyzajn marketu je vhodně v biografii umístěn odkaz na 

jejich webové stránky. Instagram zaznamenává, kolik  proběhlo prokliků na web a 

jak fanoušci interagují, a tyto statistiky mohou být velmi užitečné a nápomocné v plá-

nování příspěvků a přizpůsobování obsahu. 

Každým dnem lze na tomto instagramovém účtu sledovat někdy až desítky tzv. 

příběhů. Tyto příběhy připomínají sledujícím existenci tohoto účtu, ale zároveň 

s nimi jde velmi lehce upozornit na nový příspěvek, nebo třeba aktuality na faceboo-

kové stránce. V těchto příbězích jsou velmi často odkazy na instagramové účty 

tvůrců, kteří budou své produkty na událostech prodávat a vystavovat. Tyto příběhy 

běžně po jednom dnu zmizí, Dyzajn market je ale velmi přehledně ukládá do tzv. vý-

běrů, kde zůstávají a lidé si je tak mohou prohlédnout i když navštíví profil,  

Obrázek 1: instagramový účet Dyzajn marketu 
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Na příspěvcích je paradoxně více reakcí než na Facebooku i před poloviční počet 

sledujících. Tato čísla se pohybují okolo dvou až tří set, někdy ale až tisíce srdcí.  

V příspěvcích využívá Dyzajn market vysoký počet hashtagů, konkrétně přímo ma-

ximální počet třiceti hashtagů (česky plůtek), které jsou ale psány v angličtině. Není 

tam ani jeden český odkaz a působí to pak, že cílí na turisty a cizince, i když je velmi 

pravděpodobné, že tento dojem není schválně zamýšlený a správci obsahu tohoto 

účtu předpokládají, že si češi vyhledávají akce a obsah pouze v angličtině. Hashtagy 

by měly být alespoň z části v češtině, aby účet nesledovali pouze zahraniční uživatelé, 

ale především čeští, u kterých je větší pravděpodobnost, že akci navštíví a zakoupí si 

výrobky. (Instagram, 2020) 

1.1.3 Twitter 

 I když má Dyzajn market na svých webových stránkách odkaz na sociální síť Twit-

ter, tak tam moc aktivní nejsou. Přispívají zhruba jeden příspěvek za 3 měsíce, což 

není pro sledující pravděpodobně dostačující. Proto zde počet fanoušků dosahuje 

pouhých pěti stům.  

Biografie tohoto účtu je v angličtině, což příliš mnoho nedává smysl vzhledem 

k tomu, že se jedná o českou událost, která přidává příspěvky v českém jazyce a prak-

ticky není důvod pro to, aby byl úvod nebo dříve zmiňované hashtagy v angličtině, 

když by událost měla cílit především na české sledující.  

Obrázek 2: Vzhled fotek na Instagramu 
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Výhodou Twitteru je, že se dají tzv. retweetnout příspěvky ostatních účtů. Dyzajn 

market jednou za čas sdílí takto příspěvky, kde byla událost zmíněna, a ty se pak zob-

razují na hlavní stránce. Takto podporují dosah na sociálních sítích a v podstatě 

vyzívají lidi, ať je ve svých příspěvcích označují a tím se pak navyšuje povědomí. 

(Twitter , 2020) 

1.1.4 Web 

Webové stránky mají vlastní doménu a na první pohled působí velmi vkusně, mi-

nimalisticky a zároveň profesionálně. Design tvoří tři hlavní barvy loga, a to růžová, 

černá a bílá. Prohlížející si může zvolit, jestli chce stránky zobrazit v českém nebo 

anglickém jazyce.  

Na stránkách je velmi dostupná a přehledná adresa, telefonní kontakt a email. Jsou 

zde vypsaní partneři akce a možnost projevit zájem o partnerství. Na webových 

stránkách je odkaz na sociální sítě.  

V obsahu je fotogalerie, která se při rozkliknutí na webovém rozhraní nezobrazuje 

pravděpodobně správně, nebo se jedná o záměr, který ale působí jako chyba. Ve fo-

togalerii jsou jednotlivé fotografie seřazeny a uprostřed stránky jsou jen proužky 

fotek viz přiložená kopie obrazovky. Ani oříznutá hlava psa v polovině v levém dol-

ním rohu nepůsobí příliš vzhledně. Na doladění takovýchto detailů by byla potřeba 

zapracovat.  

Obrázek 3: Chyby ve fotogalerii 
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Na webových stránkách je i sekce nazvaná Blog, kde jsou k přečtení články týkající 

se designerů, podpory lokálních tvůrců ve stavu nouze, ale i články hovořící o udrži-

telnosti a udržitelné módě. Je zde také rozhovor ze září roku 2019 se zakladatelkou 

Dyzajn marketu. Tyto články bývají sdíleny na sociálních sítích, především Facebo-

oku a Instagramu, a tím je zvyšován jejich dosah. (Dyzajn market, 2020) 

V archivu jsou k dohledání fotografie z jednotlivých událostí Dyzajn marketu po-

řádaných během roku. Na webu je také možné se jako tvůrce přihlásit k účasti na akci 

a prodeji svých výrobků, ať už se jedná o doplňky do interiéru, jídlo nebo módu.  

Na webových stránkách Dyzajn marketu je také odkaz na stránky obchodu, který 

je v centru Prahy a nese název Dyzajnoff. Celoročně prodává designové výrobky a 

oblečení i mimo pořádané akce. 

K nalezení na webu je i tisková zpráva pro média, ze které čerpají weby jako Praž-

ský deník, Mladá fronta dnes, Pro ženy, Blesk, Právo, Lidové noviny, Metro aj.  

1.2 Zmínky na informačních portálech  

Dále je třeba neopomenout turistické portály jako kudy z nudy, Prague.eu nebo 

aplikaci goout nebo informuji.cz. 

1.3 Rozhovory do časopisů a novin 

V oblasti celostátních periodik se Dyzajn market objevil v Mladé frontě Dnes, 

Metro – MET, Právu, Blesku nebo deníku Metro. Většinou se jedná spíše o stručné 

pozvánky na akci konající se v následujícím týdnu či dnech. Výjimkou jsou Lidové 

noviny, kde se objevil i článek rozsáhlejšího charakteru informující o již proběhlé 

akci. Jehož zdrojem byl rozhovor se zakladatelkou Dyzajn marketu Terezií Tun-

kovou na samotné akci.  

V Praze byl Dyzajn market zmíněn v City DNES, E 15 nebo pražském deníku. 

Co se týče regionálních deníků, tak tam má bohaté zastoupení jak ve středočes-

kém kraji v Nymburském, Rakovnickém Benešovském nebo Mladoboleslavském, 

tak v dalších krajích, mezi kterými můžeme jmenovat Liberecký, Brněnský nebo 

olomoucký. Jedná se o 45 výsledků za poslední 3 roky. Stejně jako v předešlém 

odstavci i tady se jednalo o stručnou účast ve víkendových rubrikách s typy na 

víkend z metropole.  

V Časopisech a na webech se v posledních 3 letech objevil v 42 článcích z toho 

16 za poslední rok. Jedná se spíše o články, které píšou o designérech popisujících 

v závěru svou účast právě na Dyzajn marketu, kterou hodnotí přínosně někdy i 

jako začátek úspěchu. Je výhodou, že samotní účastníci mu touto formou dělají 
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reklamu a dobré jméno.  Samotný článek Dyzajn market zatím nezaznamenal. Je 

třeba neopomenout stránky czech designu, kteří upozorňují na každou prodejní 

akci design marketu. V oblasti Televize a rozhlasu má Dyzajn market značné re-

zervy, jelikož do této doby měl pouze jeden rozhovor na radiožurnálu v roce 

2018.  

 

2 Cílové skupiny 

Pro kampaň jsme zvolili cílovou skupinu mladých lidí, kteří během krize nepřišly 

o příjmy a mají zájem o udržitelnost a českou produkci.  

Celou kampaň cílíme na vysoko vzdělané lidi, kteří mají zájem o design, udržitel-

nost a podporu menších podnikatelů v těchto oblastech. Dyzajn market v tuto chvíli 

přináší jedinečnou možnost malé podnikatele podpořit a pomoct jim s udržením je-

jich mnohdy menším podnikáním.  

Budeme cílit na ženy i muže ve věku 25-40 let, s vysokoškolským vzděláním a za-

interesované v designu a udržitelnosti. 

 

3 Pojetí kampaně 

Cílovou skupinu chceme převážně včas informovat o konání celé akce a interpre-

tovat její hlavní myšlenku, kterou je udržitelnost a podporu kvalitní práce lokálních 

autorů, kteří ji v této ekonomicky náročné situaci obzvlášť potřebují.   

3.1  Taktiky 

Denní příspěvky na sociálních sítích (postupné odhalování autorů a představení 

jejich výrobků, odpočet do začátku konání akce, fotografie) 

• Instagram – stories, tématické výběry, hashtag, sdílení 

• Facebook – událost, fotky, video  

• Twitter 

• Aktivita na webu (články o designérech a tématech udržitelnosti) 

• TZ, PR články a fotografie (rozeslat včas do vybraných médií a nechat k dis-

pozici na webu) 

• PR video (dynamický prvek sociálních sítí) 
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• Plakáty na zastávkách PID 

• Banner na webu Czechdesign 

• Článek v deníku Metro 

• Rádio 1 (spot) 

• Newsletter (email) 

• Prezentace akce designéry na jejich sociálních sítích či v médiích v rámci roz-

hovorů 

Nejsilnější stránkou jsou sociální sítě, kde je tým Dyzajnmarketu aktivní v průběhu 

celého roku.  

3.2 Konkrétní média 

Zde si přiblížíme některá konkrétní media, která bychom v rámci propagace Dy-

zajnmarketu oslovili. Budeme vycházet často z těch, kteří už o této prodejní akci psali. 

Kontaktům v těchto médiích budeme zasílat tiskovou zprávu, PR článek a fotky v tis-

kové kvalitě pro doplnění. 

• web Czechdesign (Tereza Dollnová, Alžběta Kirschnerová), kde by byla po-

zvánka na akci doplněna placeným banerem  

• Právo (Zdeněk Porybný, Vladimír Dušánek) 

• Mladá Fronta Dnes (Eliška Stodolová, Jan Nuc)  

• Lidové noviny (Alena Pecháčková). 

• turistický portál Kudy z nudy (Štěpánka Orsáková)  

• městský turistický portál Prague.eu (Hana Menclová) 

• Pražský deník (Michal Káva, Denisa Holajová) 

• portál Pražský patriot 

• časopis Respekt (Jan H. Vitvar, Pavel Turek). 

V propagaci se nechceme zaměřovat pouze na Prahu ale i její blízké okolí, tedy 

města středočeského kraje a jejich místní deníky tedy Nymburský deník (Eva Bren-

dlová), Benešovský deník, Rakovnický deník nebo Boleslavský.  
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3.3 AIDAS 

Attention, interest, desire, action, satisfaction 

A – příspěvky na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter), aktivita na webu, 

zmínky v médiích 

I – potřeba koupit si něco originálního a zároveň udržitelného, možnost podpory 

lokálních autorů, chuť na dobré jídlo 

D – koupě předmětu podporuje udržitelnost a české designéry, obzvlášť v této 

době někteří autoři stojí na hraně bankrotu a toto je možnost jejich tvorbu zachránit 

A – dorazit včas a zakoupit produkty od vybraných autorů, jedná se o limitované a 

originální kousky  

S – radost ze koupeného předmětu či pokrmu a dobrý pocit z podpory kvalitní 

české práce, návštěvy příjemné společenské akce s doprovodným programem 
  

4 Mediální plán 

 

Náš mediální plán směřuje k datu konání akce dne 16.5. – 17.5. 2020. První upozor-

nění na akci zaměříme na sociální sítě, jako je Facebook a Instragram, kde využijeme 

již zavedené stránky Dyzajn marketu. Příspěvky na tyto stránky umístíme na stránky 

již první týden v lednu a každý týden budou aktualizovány až do konání akce. Tyto 

příspěvky a zároveň facebookovou událost budeme inzerovat od prvního týdne v únoru 

až do data konání akce. Na tyto stránky jsme si vyčlenili částku 500 Kč za měsíc a 

využívat je budeme 4 měsíce. V neposlední řadě budeme informovat lidi o akci na 
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webových stránkách Dyzajn marketu, kde budou probíhat aktualizace první dva mě-

síce každý týden a poté poslední tři měsíce dvakrát do týdne. Od začátku února každý 

první týden v měsíci a od 16. týdně do 18. týdne budeme rozesílat newsletter. Od dubna 

čtyřikrát v týdnu budou vysílány spoty o události na Radiu 1, se kterým bychom se 

chtěli dohodnout o vzájemné propagaci, a díky tomu mít spoty v rádiu zdarma. Aby se 

událost dostala do širšího povědomí i lidí, kteří sociální sítě využívají méně často, 

oslovíme je pomocí plakátů na zastávkách městské hromadné dopravy zejména v cen-

tru Prahy. Tyto plakáty vylepíme od 1. týdne v dubnu na dobu dvou měsíců.  Za 200 

ks zaplatíme 1 200 Kč za jeden měsíc. Dále pro propagaci využijeme nejvíce čtený 

deník Metro, kde bychom poslední týden v dubnu měli jeden den vyčleněný půl 

stránky. Tato propagace stojí na den 19 000 Kč. První týden v květnu zveřejníme PR 

video. Poslední týden před akcí, využijeme stránky Czechdesign, kde bychom za po-

platek 10 000 za týden měli banner na homepage, kde je předpoklad 35 000 zhlédnutí. 

S těmito stránky se budeme ještě snažit vyjednat slevu za vzájemnou spolupráci. Na 

adresu dalších vybraných médií budeme zasílat tiskovou zprávu, PR článek a soubor 

fotek v tiskové kvalitě a nabídkou tématu pro jejich články či víkendové kulturní 

rubriky. Média budeme oslovovat postupně podle jejich periodicity. Redaktory z ča-

sopisu Respekt a webu Czechdesign budeme oslovovat 14. týden. Zástupce z 

celostátních novin, turistických či městských a regionálních deníků kontaktujeme až v 

18. týdnu, aby se Dyzajn market mohl objevit mezi typy na víkend. Zhruba 3 týdny 

před akcí bychom také rádi zaslali produkty influencerům zajímajících se o udržitelnost a 

vyzvali je k účasti a sdílení zážitků z Dyzajn marketu se svými followery. 
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5 Určení SMART cílů mediálního plánu 

Naše cíle jsou přesně definované stejně jako kroky k jejich uskutečnění. Jako první 

cíl máme dané přilákání nových klientů a dostat se ještě více do povědomí veřejnosti. 

Druhý cíl je podpora českých umělců, kteří na tom v této koronavirové situaci nejsou 

nejlépe. Poslední cíl je mít celý projekt co nejvíce environmental-friendly, takže 

značky, které se budou na marketu prezentovat budou nabízet udržitelné produkty. 

 

  
Stanovený 
cíl 

Specifický Měřitelný Akceptovatelný Realistický Terminovaný 

Nová klien-
tela + 
obecné pod-
vědomí 

Potřebujeme skrz 
marketingový 
plán přilákat nové 
klienty, dostat se 
více do povědomí 
veřejnosti 

Měřitelné na 
základě statis-
tik ze sociálních 
sítí a návštěv-
nosti webových 
stránek 

Dyzajn Market je 
rozšířený projekt, 
ale nyní je to způ-
sob, jak pomoci 
místním umělcům, 
kteří se na základě 
propagace dozví o 
našem projektu 

Pomocí sociálních sítí, 
mediálního plánu je 
tento cíl realistický 

Před samotnou akcí 
bude marketing 
nejvíce aktivní, tj. 2 
týdny před jejím ko-
náním 

Podpora čes-
kých umělců 

V této těžké situ-
aci chceme 
podporovat 
místní umělce, 
tím, že se budou 
podílet na našem 
projektu, kde se 
budou prodávat 
jejich výrobky 

Měřitelné dle 
rezervací 
stánků pro 
české umělce a 
dle statistik 
prodejů na akci 

V této situaci jsou 
na tom maloob-
chodníci 
ekonomicky 
špatně, toto je 
nová příležitost 
k jejich podpoře 

Pozváním českých 
umělců, schvalování žá-
dostí o spolupráci a 
upřednostňováním 
místních umělců před 
velkoobchodníky je 
tento cíl realistický 

Zhruba dva měsíce 
před akcí oslovíme 
umělce a distribu-
tory českých 
výrobků, se kterými 
bude uzavřena 
smlouva o spolu-
práci 

Udržitelnost Souvisí s předcho-
zím bodem – 
podpora udržitel-
ných značek, 
v průběhu pro-
jektu bude 
využíváno mi-
nimum plastů 

Měřitelné dle 
statistik pro-
dejů 
udržitelných 
produktů a dle 
odpadu po akci 

Dyzajn Market tra-
dičně cílí na místní 
výrobky a eko-fri-
endly produkty, 
takže i projekt jako 
takový by měl být  
zero-waste 

Využívání obalů z udrži-
telných zdrojů, 
sabotováním plastů a 
propagací eko-výrobků 
je tento plán realistický 

Udržitelnost je u 
nás všudypřítomná, 
vždy se snažíme o 
eko-friendly cho-
vání – výsledky by 
se měli zúročit na 
akci, kde nebude 
využit plast 
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6 Návrhy dalších způsobů nízkonákladové propagace 

Mezi nízkonákladovou propagaci můžeme zařadit sociální sítě, avšak ty akce již 

využívá ve velké míře. Dosud využívá sítě jako jsou Facebook, Instagram a webové 

stránky. Zároveň by i každý vystavující byl osloven, aby tuto akci, v jeho zájmu, pro-

pagoval na svých sociálních sítích.  

6.1 Guerilla marketing 

Jedním ze způsobu nízkonákladové propagace by mohla být prostorová prezen-

tace události. Mezi tyto prezentace patří vývěsky, panely, poutače a jiné outdoor a 

indoor prostředky. V této souvislosti bychom navrhli guerillový marketing, který 

představuje kreativní a zábavnou formu zaujmutí veřejnosti. Tento druh marketingu 

je vhodný právě díky jeho finanční nenáročnosti. Poutač by měl zaujmout ko-

lemjdoucí, kvůli tomu by měl být vtipný a nápadný, abychom upoutali lidi k 

navštívení akce. Mohli bychom vytvořit různé obrazce a nápisy Dyzajn market po-

mocí nepermanentních barev. Tyto obrazce bychom předem projednali s majitelem 

prostoru, se kterým máme uzavřenou smlouvu na pronájem prostorů. Dále bychom 

mohli zapojit designery, kteří na akci vystavují, aby navrhli obrazce a zapojili se do 

jejich vytváření. 

6.2 Word–of–Mouth  

Mezi nejméně nákladná ale nejvíce účinná a nejdůvěryhodnější forma propagace 

je Word-of-Mouth. Tento prostředek patří mezi neformální komunikaci s velmi sil-

ným účinkem, jelikož doporučení od našich známých má často velký vliv při 

rozhodování než tisková, televizní reklamní či jiné nástroje komunikace. V dnešní 

době již neprobíhá komunikace pouze tváří v tvář, avšak se více přesouvá na internet 

jako na sociální sítě, zákaznické recenze, weby apod. Věříme, že Dyzajn market je na-

tolik zajímavá akce, že splní očekávání zákazníka a tím i jeho potřebu a tak dále 

předávat svoji pozitivní zkušenost. 

Dále bychom oslovili influencery, kteří se zabývají udržitelností. Těmto influence-

rům bychom zaslali zdarma produkty od designerů z obchodu Dyzajn marketu, které 

by ukázali na svých sociálních sítích. Díky tomuto sdílení, velkému dosahu a počtu 

sledujících, kteří dají na jejich rady a doporučení, mohou podnítit k navštívení Dyzajn 

marketu. V neposlední řadě je pozveme na akci, aby ji mohli dále propagovat mezi 

své sledující. 
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6.3 Soutěže o vyjednané slevy s prodávajícími 

V této souvislosti jsme si vědomi současného stavu způsobeného nouzovým sta-

vem, který měl velký negativní dopad na vystavující. Myslíme si, že poskytnuté 

slevové kupóny, třeba i v nízkých hodnotách 5–10 % by mohly lidi motivovat k na-

koupení výrobků od designerů a tím i podpořit a zvýšit jejich tržby. Zároveň tyto 

slevy přilákají návštěvníky, kteří se díky slevám přijdou podívat, co Dyzajn market 

nabízí. Tyto soutěže by probíhaly na Facebooku a Instagramu Dyzajn marketu, kde 

by fungovaly metodou označení dalších lidí. Tyto soutěže by zároveň mohl každý de-

signer propagovat i na svých sociálních účtech. 

 

7 Rozpočet 

  

Položka Množství Cena za kus (v Kč) Cena (v Kč) 

Nepermanentní barva na 

povrchy 2 litry 

1 ks 495 495 

Transparentní pásky k ma-

lování 50 metrů 

5 ks 29 145 

Štětce na malování 4 ks 129 516 

Marketingové předměty pro 

influencery 

    3 500 

Facebook – příspěvky   500/měsíc 2 000 

Facebook – událost   500/měsíc 2 000 

Instagram   500/měsíc 2 000 

Czechdesign.cz - příspěvek   10 000/týden 10 000 

Zastávky PID letáky 200ks/měsíc 1 200/měsíc 2 400 

Deník metro – článek   19 000/den 19 000 

Celkem     42 056 
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