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ČÍM JSOU MAGAZÍNY FIRST TAK VYJÍMEČNÉ?
VYSOKOU KVALITOU. Aby webová stránka, v tomto případě magazín, splňovala standardy a kvalitu pro Vaší publikaci a 
propagaci, je potřeba dodržovat určité zásady a o web se náležitě starat formou pravidelného internetového marketingu.  

Magazíny First vše splňují: 

✓podpora skrze PPC a sociální sítě 
✓všechny odkazy jsou trvalé 
✓přísná kontrola duplicit a jiných SEO norem 
✓pravidelná SEO optimalizace magazínů 
✓povolené indexace 
✓pozice ve vyhledávačích 
✓relevantní a tématická návštěvnost 
✓https zabezpečení 
✓  a další

JAKÝ MAJÍ PRO VÁS PŘÍNOS?
‣ akcelerace pozic vašich stránek ve vyhledávačích  
‣ kvalitní linkbuilding (nedílná součást SEO optimalizací webů) 
‣ čtenost a zvýšení návštěvnosti 
‣ vaše články se zobrazí na tématických webech skrze PPC v obsahové sítí Google a Seznam 
‣ zobrazení na sociálních sítích 
‣ posílení brandu a povědomí vaší značky 
‣ více potencionálních zákazníků
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„Magazín o moderním bydlení“

‣ Internetový magazín o bydlení s informacemi, tipy a 
inspiracemi týkající se domu, bytu, rekonstrukcí, zahrady, 
ale i interiérového designu nebo vybavení. 

‣ Ideální pro publikace článků z oblastí výroby kuchyní, 
koupelen, nábytku, vybavení, realit a mnoha dalších 
tematicky souvisejících s bydlením 

‣ Průměrná měsíční návštěvnosti je:
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„Magazín pro moderní ženu“

‣ Internetový magazín určený pro všechny slečny, ženy a 
dámy. Je plný zajímavých rad, informací a inspirací od 
toho co je právě trendy, jak si vybavit svůj byt, kam vyrazit 
na dovolenou, tipů na zajímavé recepty, novinek z kultury, 
zdravého životního stylu, mateřství a mnoho dalšího. 

‣ Ideální pro publikace z oblastí dámské módy, zdraví, 
sportu, interiérového vybavení, doplňků, vzdělání, dětí a 
dalších ženských témat 

‣ Měsíční průměrná návštěvnost magazínu: 
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„Magazín pro moderního muže“
1

‣ Internetový magazín určený pro všechny muže i chlapce, 
kteří si rádi čtou zajímavé informace z oblastí 
automobilového průmyslu,  bydlení, pánské módy, 
technologií, sportu, fitness či businessu 

‣ Tento magazín je vhodný pro publikování článků z oblastí 
auto, moto, realit, IT, kariéry, pánské módy, bydlení, 
životního stylu, technologíí, fitness aj. 

‣ Průměrná měsíční návštěvnost:
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„Magazín pro moderní maminky“

‣ Internetový magazín pro všechny slečny a ženy, které jsou 
těhotné, těhotenství plánují nebo se již hrdými 
maminkami staly. Dozví se zde veškeré informace o 
průběhu těhotenství, co je čeká v průběhu a po porodu, 
jak se miminka chovají v určitých fázích vývoje, jaké je 
doporučené stravování a mnoho dalších rad a inspirací 

‣ Tento magazín je vhodný pro publikování článků týkajících 
se dětské módy, doplňků, stravy a všeho souvisejícího 
s miminky, dětmi nebo rodinou.  

‣ Průměrná měsíční návštěvnosti je:
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