
 
A 11 s .  r .  o .  |  www.A11.cz  

Redakce: Dejvická 9, 160 00 Praha 6         Zdravotnické noviny | ZN Plus | PROFI Poradenství & Finance  
Sídlo: Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2  PROFI HR | Innovation | Sorry   
IČ: 27120805  Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10 
DIČ: CZ2712080                                                 Náš REGION Západ, Jih a Sever | Náš REGION Praha, Berounsko a Kladensko 

 

 

 

Praha, 10. 10. 2017 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Náš REGION je doma už i on-line 

 

Vydavatelství A 11 s. r. o., vydavatel lokálních a odborných titulů, rozšířilo své portfolio. Tento týden 

spustilo nový denní webový portál www.nasregion.cz. Tímto se rozšířil rozsah tištěného titulu Náš 

REGION s dosavadními mutacemi Praha, Západ, Jih, Sever, Kladensko a Berounsko, které jsou 

distribuovány Pražanům a občanům středních Čech zdarma do schránek, i do on-linu. 

Kombinace printu s vysoký nákladem 731 900 novin a on-line zpravodajství zajistí, že se Náš REGION 

dostane do každé domácnosti a stává se tak jedinečným médiem, které plošně cílí na Pražany napříč 

celou Prahou a všechny středočeské regiony, které Náš REGION v současnosti pokrývá – Západ, Sever, 

Jih, Kladensko, Berounsko, a to 24hodin denně. Náš REGION – všude doma. 

„Vydavatelství A 11 tímto způsobem vstupuje do světa seriózního elektronického zpravodajství. 

Navazuje tím na úspěšný projekt tištěného lokálního zpravodaje Náš REGION, který nyní kromě Prahy 

vychází v pěti regionech středních Čech. Rozšíření Našeho REGIONu o on-line je logickým vyústěním 

snahy zasíťovat nejen celou Prahu ale pokračovat v rozšiřování do zbývajících částí Středočeského kraje 

tak, aby tady vznikl unikátní projekt lokálních novin zdarma do schránek a regionálního denního 

zpravodajství kdykoli a kdekoli on-line. Přinášet zprávy z menších obcí a měst, která velkým médiím 

nepřipadají atraktivní, tady nikdo nedělá. Naši redaktoři vyjíždějí do jednotlivých míst a osobně se 

účastní akcí. Během dvou měsíců chceme dosáhnout návštěvnosti 500 000 návštěvníků. Reklamu 

zajišťuje spol. Tiscali,“ říká jednatel společnosti Aleš Zavoral. 

Nový regionální zpravodajský portál NášREGION.cz je stejně jako samotný tištěný titul zaměřený na 

lokální zpravodajství. Přináší exkluzivní informace o dění v jednotlivých městských částí Prahy, aktuální 

zprávy z obcí a unikátní lokální reportáže. Kromě aktualit najdete rozhovory se zajímavými osobnostmi 

jednotlivých regionů, krimi zprávy, dopravní informace, reportáže z amatérského fotbalu a dalších 

sportů, kulturu i zábavu, zdraví a další regionální zajímavosti jako např. exkluzivní rubriku Pod dozorem 

Honzy Tuny – reportáže spolupracovníka Našeho REGIONu Jana Tuny o spotřebních věcech, které jíme, 

pijeme a týkají se každého z nás.  

„Periodika jako Náš REGION jsou nenahraditelná a důležitá. Už jen proto, aby třeba naši obecní 

zastupitelé, radní a starostové věděli, že i oni jsou pod veřejnou kontrolou. A vedle toho je velmi 

důležité vědět, co se odehrává na obecní úrovni,” zdůraznil význam Našeho REGIONU Jan Tuna. 

A 11 s. r. o. vydává periodika Zdravotnické noviny s přílohou ZN plus, PROFI Poradenství & Finance, 

PROFI HR, Innovation, Sorry, Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10, Náš REGION mutace Sever, Jih, 

Západ, Praha, Berounsko, Kladensko. 

http://www.nasregion.cz/
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Více informací najdete na nových webových stránkách www.nasregion.cz. 

 

Kontakt pro média: 

Julie Langerová, ředitelka marketingu 

tel.: 775 244 354, e-mail: julie.langerova@a11.cz 

www.a11.cz 

 

http://www.nasregion.cz/

