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Kondice je první lifestylový časopis o zdraví a kráse v České republice 

Je výjimečný svým redakčním konceptem 

Chceme odpovídat lidem na otázky týkající se jejich kondice (zdraví, energie, 
cvičení, dobré jídlo nebo vztahy)   

Místo mentorování a nudy Kondice baví a nabízí možnosti 

Seznamujeme lidi s řešením zdravotních a estetických problémů, které jim
dnes nabízí medicína a kosmetika 

Užitečnost informací je pro nás na prvním místě – atraktivní zpracování
považujeme za samozřejmost 

Redakční tým Kondice je složený z profesionálních novinářů se zkušenostmi

Třetinu časopisu tvoří informace z medicíny, které doplňují sekce životního
stylu: kosmetika, vztahy, jídlo, cvičení a rodina 

První číslo Kondice konzultujeme s téměř 30 lékaři a odborníky – 15 z nich
zůstane našimi stálými spolupracovníky 

Kondice neobsahuje žádné skryté placené „pí ár“ články – 
inzerci oddělujeme od redakčních stránek

10 DŮVODŮ, proč být partnerem/čtenářem 

www.kondiceonline.cz 



Vaše zdraví
V Kondici najdete výhradně ověřené informace z oblasti medicíny
a farmacie. Představujeme nové léky a novinky v léčbě, popularizujeme
výsledky studií. Důraz klademe na prevenci a ochranu zdraví. Zajímáme se 
o anti-aging a zlepšení kvality života. Chceme lidem usnadnit orientaci
na trhu volně prodejných léků, doplňků stravy a funkčního jídla. 

Krása
Péči o tělo chápeme komplexně: vnější péči musí doplnit péče vnitřní. 
V oblasti kosmetiky došlo v posledních letech k mnoha převratným objevům. 
Špičkové produkty jsou bezesporu účinné, jde ale o to, vybrat si ten správný. 
A od toho je tu Kondice – čtenářům-zákazníkům přináší nejen maximum
informací, ale i návrhů na řešení. 

Psychologie
S pomocí odborníků se Kondice zaměřuje na osobní problémy: 
životní rovnováha, partnerské vztahy a sexuální harmonie, 
otázky mezigeneračních vztahů. 

KLÍČOVÉ RUBRIKY časopisu Kondice 
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Gourmet
Kvalitní jídlo. Čtenáři Kondice investují do jídla významnou část rodinného
rozpočtu. My pro ně hledáme moderní recepty, preferujeme rychlé vaření, 
a produkujeme vlastní fotografické foodstory. 

Maminky a děti
V Kondici se zabýváme mateřstvím od početí až po výchovu dospívajících. 
Hledáme nejlepší produkty od kočárků, krosniček, drogistického zboží, jídla, 
hraček až po kosmetiku pro děti. Řešíme otázky spojené s porodem, kvalitní 
lékařskou péčí, ale i výběrem školky, školy, zájmových kroužků.

Cvičení a diety
Většina našich čtenářek rekreačně sportuje. Přináší jim to radost z pohybu, 
a zároveň je to pro ně i způsob sebevyjádření. A také je zajímá, jak při 
tom vypadají. Kondice jim pomáhá s výběrem kvalitního sportovního 
oblečení, upozorňuje je na nové technologie a materiály.  
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Na www.kondiceonline.cz jsme spustili velký letní speciál o dietách, 
a právě začínáme kampaň na jeho podporu  

Natáčíme další instruktážní videa jógy, které do konce srpna umístíme na web

Facebook stránka Magazín Kondice už má přes 1000 fanoušků

Patricie Honslová, Publisher, Easy Publishing, patricie.honslova@easypub.cz

David Holman, Ředitel inzerce, Easy Publishing, david.holman@easypub.cz

Mirka Vopavová, Ředitelka redakce a online divize, Easy Publishing, mirka.vopavova@easypub.cz 

NOVINKY na webu, 
příští info a první vydání časopisu 

Kontakt 

„Bavte se Kondicí, jako se bavíme my!“

www.kondiceonline.cz 

25. 8. vám představíme tým Kondice 
a marketingovou strategii  

22. 9. 2011 vyjde první číslo časopisu Kondice 


