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o nás
Jsme vydavatelství nezávislých
titulů a široce respektovaná
agentura zaměřená na komunitu
IT prodejního kanálu na českém
a slovenském trhu. Kromě
tištěných médií máme
v portfoliu digitální kanály,
pořádáme semináře
a spravujeme rozsáhlé webové
stránky, které jsou aktualizovány
každý den. Součástí naší nabídky
jsou služby v oblasti marketingu,
B2B marketingu, internetového
marketingu, obsahového
marketingu a e-learningových
kurzů, seminářů a partnerských
setkání. Spolupracujeme
i s regionálními institucemi, a to
hlavně na přípravě obsahu pro
jejich členy.

www.procomputing.cz

B2C komunikace pro čtenáře ze segmentu enterprise,
midrange, SMB a státní zprávy.
Na webovém portálu Professional Computing přinášíme čtenářům z řad IT profesionálů denní
informace o nejnovějších trendech, produktech a technologiích ze světa výpočetní
a telekomunikační techniky. Naleznete zde redakční články, případové studie, analýzy trhu,
nabídky výrobců IT a rozhovory s jejich klíčovými zástupci.
Naším cílem je pomoci zefektivnit řízení, provoz a zajistit konkurenceschopnost firem.

VAŠI KAMPAŇ ROZLOŽÍME
DO NÁSLEDUJÍCÍCH DIGITÁLNÍCH KANÁLŮ
>> WEB (banner) <<

>> E-MAILING (případové studie) <<

Newsletter (banner)

Kompletní číslo Professional Computingu najdete zde.

trendy

čtěte zde

Internet věcí a jeho budoucnost
Rozhovor

Jsme všude, kde jsou data

hlavní témata
• ICT trendy
• Analýzy trhu
• Cloud
• Virtualizace
• Networking
• Security
• Infrastruktura

čtěte zde

• Případové studie
• Rozhovory
• Komunikace
• Big Data
• Tisková řešení
• Hardware
• Software

Aktuality ze světa kybernetické
bezpečnosti na jednom místě. Nejnovější
hrozby, produktové novinky, případové
studie, analýzy a mnohé další.
www.bezpecneit.cz

PŘÍPADOVÉ STUDIE

7 500+
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z kampaně získáte:

čtěte zde

Outsourcing IT služeb ve společnosti
Senco Příbram

1 900+

Případová studie

čtěte zde

průměrně čtenářů
mailingu

8 m 41 s

průměrná doba
čtení časopisu

MainSource Bank zefektivňuje
svá tisková řešení multifunkcemi
Lexmark

• Statistiky (čtenost, složení publika)
• Leady
• Doporučení redakce pro vaší další kampaň
prodávejte a hrajte

trendy

čtěte zde

E: rumler@dcd.cz
T: +420 606 761 825
Lenka Hortvíková
E: hortvikova@dcd.cz
T: +420 602 275 955

Měsíční digitální kampaň připravíme již za 35.000 Kč
za měsíc. Zároveň nabízíme
možnost využití redakčního
Google vychytávky, o kterých jste
nevěděli, že existují
servisu (příprava obsahu).
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Copyright © 2020. Všechna práva vyhrazena.

Odhlásit se můžete zde!

dcd.cz
SLOŽENÍ čtenářů WEBU
Podle odvětví
Státní správa
Velkoobchod a Malobchod 
Strojírenství
Stavebnictví
Vědecká činnost
Zdravotnictví
Finance a pojišťovnictví
Doprava a skladování
Ostatní
Služby
Telekomunikace

podle pracovní pozice
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IT Manager
Správce IS/Bezpečnost
Ředitel
Ostatní
Vedoucí oddělení
Projektový manager
Technik
Administrátor
Systémový inženýr
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Centrum Paraple vyřeší svou IT
bezpečnost přechodem na GFI Unlimited

Digital signage v Národním divadle

Samsung displeje jako reklamní kanál
pro lékárny Dr. Max

Tiskárny Epson nadchly středoškolské
kantory

