Reseller Magazine
B2B časopis pro prodejce, výrobce a distributory
v České a Slovenské republice.

www.dcd.cz

o nás
DCD Publishing je vydavatelství
nezávislých titulů a široce
respektovaná agentura
zaměřená na komunitu IT
prodejního kanálu na českém
a slovenském trhu. Nabízíme
také komplexní služby v oblasti
marketingu, B2B marketingu,
internetového marketingu,
obsahového marketingu
a organizací e-learningových
kurzů, seminářů a partnerských
setkání.
Kromě časopisů a pořádání
seminářů vydavatelství spravuje
rozsáhlé webové stránky,
které jsou aktualizovány každý
den novinkami a analýzami.
Spolupracujeme i s regionálními
subjekty a institucemi a to
hlavně na přípravě obsahu pro
jejich členy.

Časopis s argumenty, jak lépe prodávat a jak více vydělat.
Přináší rozhovory se zajímavými lidmi – výrobci, distributory, ale také s koncovými zákazníky – zejména majiteli firem.
• Informuje o novinkách, zajímavých výrobcích, seznamuje s trendy ICT.
• Poskytuje užitečné informace z oblasti práva a marketingové návody.
• Je distribuován na základě kvalifikovaného předplatného – kontrola oprávněnosti registrací.
• Tematické texty, postřehy, komentáře a reportáže z prostředí českého a slovenského ICT.
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obsah
• Analýzy
• Rozhovory
• Ženy v IT
• Profil výrobce
• Příležitost
• Gaming Ready

• Partnerský program
• Obchod
• Marketing
• Případová studie
• Personálie
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DCD Publishing s.r.o.
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Digitální verze vydání se přitom neustále rozvíjí dál. V květnu a červnu jsme digitální vydání nabídli
v PDF formátu prostřednictvím webu RMOL.CZ, následně už za pomoci e-mailových kampaní. Od
prázdninového čísla jsme začali používat platformu ISSUU.
Do digitální verze časopisu jsme vložili hned několik ikon. Mezi ty známé patří odkazy na sociální sítě
nakladatelství DCD Publishing, konkrétně Twitter a LinkedIn.
Ikony odkazující zpět na obsah, na web RMOL.cz, na profilovou kartu výrobce či distributora nebo na
video. Díky těmto ikonám se můžete
v časopise lépe orientovat.
https://www.rmol.cz/casopis
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Reselleři již nečerpají informace pouze ze stránek
tištěného vydání, ale mohou si náš časopis „prolistovat“
i na svém počítači, tabletu či mobilním telefonu.
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Reseller Magazine digitální verze

120 00 Praha 2
Karel Rumler
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