Ponúkame obsah pre podnikateľky a všetky
ženy, ktoré chcú osobnostne a vedomostne
rásť.

Kto sme?

Spájame sa s odborníkmi a rady sa
ponárame v témach a rozhovorch do hĺbky.
Cielime na vedomé ženy, ktoré sa vyhýbajú

Akčné ženy sú online magazín a

bulváru a klasickému lifestylu. Otvárame

zároveň komunita pre ženy, ktorá

tabu témy z oblasti zdravia a psychológie.

na Slovensku chýbala.
Prinášame praktické a

Upozorňujeme na zraniteľné skupiny, ktoré

inšpiratívne články.

inak ostávajú na okraji spoločnosti a
mediálnych obsahov.

Podporujeme ženy, aby vykročili
svojou vlastnou cestou a žili život

Medzi naše ústredné témy a hodnoty patrí

podľa vlastných predstáv.

diverzita a rodová rovnosť.
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Čo u nás najdete?

V čom sme výnimočné
Čo u nas najdete?

Podnikateľské príbehy

Sme nezávislé médium a komunita súbežne. Neustále sa

Praktické témy najmä z oblasti podnikania a marketingu

vzdelávame a svoje poznatky, inšpiráciu a povedomie o reálnych

Autorské témy od odborníkov (odborníčok)

ženách odovzdávame ďalej prostredníctovm našich eventov a

Udržateľnosť, ekológia, technológie, architektúra a dizajn,

online obsahov.

a prac. príležitosti
Podnikateľské príbehy
Praktické
témy žien
najmä
z oblastisprávy
podnikania a marketingu
Aktuality
od akčných
a čerstvé

Autorské témy od odborníkov (odborníčok)
Podcasty a video relácie
Udržateľnosť, ekológia, technológie, architektúra a dizajn,
Testovania,
kvízy, súťaže
príležitosti
Aktuality
od akčných
žien a čerstvé
Konferencie,
webináre,
workshopy
a tipysprávy
na vzdelávanie
Podcasty a video relácie
Testovania, kvízy, súťaže
Konferencie, webináre, workshopy a tipy na vzdelávanie

Naše publikum je doslova akčné na oboch frontoch. Naše čitateľky
sú zároveň súčasťou našich komunít, sú našimi návštevničkami
a prac.

eventov, sú často podnikateľkami, našimi testerkami, autorkami,
sledovateľkami, ambasádorkami a v neposlednom rade našimi
kamarátkami, s ktorými sa môžeme kedykoľvek poradiť v ankete/
prieskume či podporiť sa odborne v konkrétnej téme.

www.akcnezeny.sk

Cieľovka
Naša typická čitateľka je prevažne žena vo veku 25 – 55 rokov

Počet užívateľov (RU): 100 000 mesačne

žijúca vo väčšom meste. Rada sa neustále vzdeláva a pridáva
si nové pracovné méty. Je zvedavá, inovatívna, rada sa

Optimalizovaný pre mobilné zariadenia

zapája a skúša novinky. Robí alebo je na ceste k tomu, aby
robila v práci a živote to, čo jej dáva zmysel. Medzi jej

Responzívný dizajn webu umožňuje zobrazeniu jedinej

základné hodnoty patrí aj rovnosť a diverzita, udržateľnosť,

verzie webu na všetkých platformách.

poctivosť, rešpekt, spolupráca, otvorenosť a akčnosť.
Šéfredaktorka Akcnezeny.sk je

Prečo s nami spolupracovať?

Alexandra Vrábelová - okrem

Kombináciou digitálnych platforiem, audiovizuálneho

zároveň hlavnou redaktorkou

obsahu, kontaktov a napojenia na originálne offline eventy

magazínu. Miluje písanie a

poskytujeme ucelené komunikačné kampane zamerané na

cestovanie a jej životné motto je

zviditeľnenie značky a zároveň kladieme dôraz na podporu

Nikdy nie je neskoro plniť si svoje

predaja. Okrem všetkých klasických mediálnych formátov

sny:)

dokážeme zorganizovať kreatívne kampane s veľkou mierou

Kontakt: redakcia@akcnezeny.sk

interakcie a zapojenia nášho výnimočného. publika.

manažmentu svojich štyroch detí je

