a
zabodovaly v soutěži Časopis roku
Večer 16. 4. 2015 patřil tuzemským magazínům. Unie vydavatelů vyhlašovala vítěze nominovaných
titulů pro jednotlivé kategorie. Časopis Marie Claire získal hned dvě nejvyšší ocenění, a to v kategoriích Časopis s prodaným nákladem 15–25 000 kusů a Hvězda roku 2014. Prvenství z loňského roku
obhájil také časopis Marianne, který zvítězil v kategorii Časopis s prodaným nákladem 50–100 000
kusů.

Říká se, že pokud člověk svou práci dělá s láskou, úspěch se dostaví. V případě Marie Claire to platí dvojnásob. Od konce roku 2013, kdy Marie Claire vydává Burda Praha, časopis významně prosperuje. Za rok
2014 se prodaný náklad navýšil o celých 35 % v porovnání s rokem 2013. Časopis upevnil svou pozici na
tuzemském trhu a jeho čtenost vzrostla o téměř 50 %.
Hvězda Marie Claire stoupá
Kategorii Hvězda roku 2014, v níž oproti ostatním nerozhodují porotci, ale výsledky, jichž časopis dosáhl
v přesně stanovených kritériích prodeje, ovládla rovněž Marie Claire. Její čtenost vzrostla na úctyhodných 64 tisíc, prodaný náklad se zvýšil na více než 20 tisíc a o 30 % meziročně stoupl také objem inzerce.
Na základě těchto výsledků se časopis Marie Claire stal nejrychleji rostoucím časopisem na tuzemském
trhu.
Marianne obhájila loňský titul
Časopis Marianne zvítězil v kategorii Časopis s prodaným nákladem 50–100 000 kusů, a podruhé za
sebou tak dokázal, že je hvězdnou stálicí mezi lifestylovými tituly pro ženy.
Od ostatních časopisů se Marianne liší především množstvím inspirativních rozhovorů a inteligentních
témat z různých oblastí života. Článkům přitom nechybí ani nadhled a humor. Součástí každého čísla je
samozřejmě také móda a kosmetika, prezentovaná na vysoké úrovni.
Úspěch obou titulů je odrazem úsilí obrovského týmu lidí, kteří se na jejich tvorbě, vydávání a propagaci
neúnavně podílejí.
Vydavatelství Burda Praha se díky oceněním v rámci Časopisu roku stalo nejúspěšnějším českým vydavatelstvím.
Děkujeme za Vaši přízeň!
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