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Podnikatelská Platforma Helas Budujeme Hrdě Česko



magazín  Horizont point

Vyprávíme příběhy firem, podnikatelů a podnikatelek, kteří o svém 
byznysu i své zemi přemýšlí v horizontu desítek let, ne v horizontu 

volebního období. Píšeme o lidech, kteří si uvědomují, jak jejich 
podnikání ovlivňuje širší systém okolo nich. A podnikají tak, aby 
vytvářeli pozitivní hodnoty nejen pro své firmy, ale pro všechny, 
kterých se to týká. Podnikatelská platforma Helas takové firmy 

spojuje od roku 1997. Magazín HORIZONT POINT tyto podnikatele 
bude pravidelně představovat a tuto myšlenku dále rozvíjet.  



v ydavate lka  a  in ic iá torka  pro jek tu

HELEnA KoHoUtoVÁ

Česká podnikatelka, u které potřeba jít vlastní cestou a touha 
nacházet podobně naladěné lidi zvítězila nad uměleckou dráhou. 

Od 90.let minulého století své myšlenky, vize a cíle realizuje
v projektech, které založila a sdružila v Podnikatelské platformě 
Helas, jejíž součástí jsou Cosmopolitan Executive Helas Ladies 

Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých
Lídrů, Ocenění Českých Exportérů, Helas New Encounters Club. 

Společné motto těchto projektů je Budujeme hrdé Česko.
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šéf redak torka 

KAtEŘinA ČErnÁ

Novinářka žijící téměř dvacet let v Praze, stále hrdá na své rodné Slezsko. 
Po studiích na Slezské univerzitě v Opavě a Fakultě umění v ateliéru 
Jiřího Surůvky Ostravské univerzity se věnovala režii, fotografování 
a intermediální tvorbě. Od roku 2007 se její profesní kariéra spojila 

s tištěnými médii. Stala se šéfredaktorkou několika lifestylových 
magazínů navázaných na ekonomický týdeník Euro, vedla českoněmecký 
magazín N&N, působila také jako kreativní producentka a dramaturgyně.

Nyní vede zpravodajství Podnikatelské platformy Helas  
a je šéfredaktorkou čtvrtletníku AMAZING

REDAKčNÍ RADA SLOžENÁ Z ODBORNÍKů  
A OSOBNOSTÍ čESKéHO BYZNYSU

Pavel Finger – Místopředseda představenstva,  
CRIF – Czech Credit Bureau

Darina Vodrážková – Strategy Lead, DAQUAS
Tomáš Doležil – partner, JŠK advokátní kancelář 

Eliška Hašková Coolidge – Majitelka Coolidge Consulting Services
Tamara Šindelářová – KAM, partner Palatinum



PERIODICITA  
2 ročně

Předpokládaný termín vydání: jaro a podzim 2022
Náklad: 3 000 ks

Rozsah: 136 + 4 stran 
Formát: 210 x 297 mm

VYUžITÍ čASOPISU 
Pro vnitřní potřeby společnosti jako dárek pro zaměstnance, 

spolupracovníky a manažery.
Pozornost pro vaše klienty a obchodní partnery.

Marketingová podpora firmy a zviditelnění  značky v prostředí 
Podnikatelské platformy Helas.

speci f ikace  ČASopiSU



 Profesionální grafické a redakční zpracování.
Zajištění fotoprodukce 

Kvalitní vytištění časopisu
Distribuce časopisu v rámci Platformy 

Byznys Development v rámci Platformy dle dohody
Sdílení obsahu v online zpravodajství Helas Byznys News 

Sdílení obsahu na sociálních sítích Platformy
Možnost zveřejnění benefitu pro účastníky Platformy

co od nás  z ÍSKÁVÁtE?



Nabídka rozhovoru/příběhu do knihy/prezentace produktu

 4 strany včetně fotografie 
1 strana IMAGE inzerce

 20 výtisků zdarma pro potřeby klienta 
35.000Kč plus DPH

Nabídka IMAGE inzerce 
 20 výtisků zdarma pro potřeby klienta 

20.000Kč plus DPH

Nabídka prezentace produktu 2 strany 
20 výtisků zdarma pro potřeby klienta 

25.000Kč plus DPH

formy  prEzEntACE



Vidět za horizont a mít neustálou snahu vytvářet 
hodnoty a věřit v nejlepší možné výsledky. To je 

z mého pohledu trefou do černého.

Helena Kohoutová


