Spolupracujícím klubům
Časopis Pes přítel člověka je na našem trhu již úctyhodných padesát osm let. Přes půl století tak
přináší informace, rady, reportáže, příběhy i fotografie z kynologie. Čtenost časopisu Pes přítel
člověka se v období duben až září 2011 zvětšila o 10 000 čtenářů! Nyní je úctyhodných 113 000 lidí!
(zdroj Media Projekt, III. čtvrtletí 2011).
Stojíme na straně zodpovědných chovatelů a majitelů, pro které je důležité zdraví, povaha a welfare
jejich psího kamaráda. Nepodporujeme prodej psů bez PP a jako jediný časopis tedy důsledně
nepřijímáme inzerci na ně, a bereme vážně stanovy a cíle FCI. Nikdy jsme nebyli, nejsme a nechceme
být obrázkovým časopisem. I proto jsme se rozhodli spolupracovat s vámi, s vybranými chovatelskými
kluby.
Vždyť jak lépe prezentovat plemeno i práci klubu než kvalitními reportážemi s fotografiemi vítězných
jedinců a informacemi o nich (datum, narození, otec, matka, majitel, chovatel)?
Náš časopis Pes přítel člověka spolupracuje s početnými chovatelskými kluby, organizacemi a
pořadateli různých akcí. Pozvánky, propozice či odkazy zveřejnujeme na našich webových stránkách,
stejně jako reportáže z nich a některé pak i v našem časopise.

Klubům s námi spolupracujícím náš časopis nabízí:
1. Zveřejnění pozvánek na akce vašeho klubu jak v časopise, tak na našich každodenně
aktualizovaných a hojně navštěvovaných internetových stránkách www.pespritelcloveka.cz.
2. Před akcí dáme pozvánku, upoutávku na hlavní stranu internetových stránek do rubriky
Novinky (možnost uvedení sponzorů).
3. Ihned po akci zveřejníme výsledky na webu (možnost uvedení sponzorů).
4. V případě výstav – 1x ročně představíme akci vybranou klubem v časopise v „plné formě“, tj.
včetně představení vítězů jednotlivých tříd a uvedení všech informací (narození, otec, matka,
chov., majitel), které jsou podstatné nejen pro znalce plemene.
5. Další výstavy představíme formou krátké zprávy plus 3 – 5 fotografií.
6. Na „plnou akci“ připravíme pozornost pro každého účastníka. Dle individuální dohody pak
darujeme předplatné pro vítěze, časopisy, knihy…
7. Na našich webových stránkách bude na hlavní straně banner Chovatelské kluby, kde vám
nabízíme prezentaci, odkaz a odkaz na chovatelské stanice vašich členů.
8. Pro členy klubu nabízíme jednou ročně zdarma inzerci v časopise v rubrice řádková inzerce
v hodnotě 200,- Kč.
9. Nabízíme také možnost zasílání vašich klubových zpravodajů za velmi příznivé ceny i s
dárkem pro adresáty.
10. Na vaše akce vám zajistíme 30 procentní slevu na poháry od firmy Bauer.
11. Na vyžádání lze na konci roku zaslat PDF s vašimi materiály, které lze použít na stránkách
vašeho klubu.
12. Zveřejníme výroční zprávu klubu resp. poradce chovu v plné verzi na našich internetových
stránkách, s fotkou a krátkým textem s odkazem v časopise.
13. Na stránkách časopisu představíme klubem dodané TOP jedince.

Chovatelský klub nám garantuje:
1. Na akci podporované časopisem Pes přítel člověka nebude prezentován jiný časopis
s kynologickou tematikou či se tak prezentující…
2. Na svých internetových stránkách umístit logo s proklikem na web časopisu PPČ.
3. Před vyjitím reportáže, materiálu umístit na stránky upoutávku ve formě: V čísle X časopisu
Pes přítel člověka naleznete reportáž z naší akce s fotografiemi vítězných psů…
4. Klub včas dodá pozvánky či informace o akcích. Ideální by byl vždy na počátku roku kalendář
akcí, se kterým pak již bude pracovat sama redakce.
5. Po akci klub dodá výsledky a foto na web.
6. Po dohodě s redakcí dodá také materiál k reportáži určené do časopisu.
7. Jednou ročně nám poskytne prostor ve svém klubovém zpravodaji.

