
HN+
Placený obsah

17.5. - 1.10.



Co je HN+?
• HN+ je varianta digitálního předplatného HN.
• Start: květen 2018, po uzamknutí části obsahu IHNED.cz 

• Co získá čtenář s HN+: 
– odemknutí veškerých článků na IHNED.cz
– web zcela bez reklam
– možnost sdílet jinak uzamčený obsah přátelům zdarma (5 článků 

měsíčně)
– možnost ukládat si články na později
– online archiv Hospodářských novin od roku 1995 a týdeníku Ekonom od 

roku 1997



HN+
Předplatitelé

17.5. - 1.10.



Předplatitelé od 17.5. do 1.10.
● Měsíčních +5037
● Ročních +1182
● Jednočlánků 12330



Retence
Dlouhodobá retence měsíčních předplatných: 79 %



Selfpromo pro konverzi čtenářů na předplatitele
Pro konverzi čtenářů využíváme primárně banner na titulní stránce. Claim je 
“Děkujeme předplatitelům, že …” Reklama běží i na soc. sítích.

Tato kampaň má velmi slušný konverzní poměr. Z lidí, kteří zareagují, si v 
průměru 14 % zakoupí nějakou formu předplatného



Odkud jsou naši předplatitelé?



Odkud jsou naši předplatitelé?



Předplatné (kumulativně)



Nákupy článků



Který den se prodává nejvíc?
Nejvíc prodejů je v pátek



Kdy se prodává nejvíc?
Prodejní špičky jsou v 9 a ve 13 hodin



Nejprodávanější články

Na obzoru je nová globální ekonomická krize a Česko patří mezi nejohroženější země světa, varuje ekonom Pavel Kysilka

Vysoké pracovní tempo člověk vydrží okolo deseti let, poté se porouchá. Dovolená by měla být alespoň dvakrát za rok, radí psycholog

Komentář Tomáše Sedláčka: Kafkonomie aneb Deset let si zaděláváme na další průšvih

Síla koruny ve světě: Unikátní mapa ukazuje, jak je silná ve 120 zemích a kam na levnou a bezpečnou dovolenou

Filozof Václav Němec: Chcete manipulovat lidmi? Namluvte jim, že se jimi manipuluje. Zbytek zvládnou sami

Pro umělou inteligenci budeme možná tím, čím jsou pro nás šimpanzi, tvrdí Musk v tříhodinovém rozhovoru. 12 nejzajímavějších věcí, které řekl

Nejsem vzor pro začínající podnikatele, neběhám a nemedituji. Ale čůrám proti větru, to se vyplatí, říká zakladatel Warhorse Studios Vávra

Česko je zemí druhé kategorie, k elitě mají blíž Turci. Unikátní mapa srovnává příjmy obyvatel více než stovky zemí

Zeman a Babiš jsou úspěšní, protože umí vytvářet obraz nepřítele. Vítězné tažení populismu může ukončit ekonomická krize

Znají každou naši špínu, přeneseně i doslova. Co o nás říkají uklízečky z Východu, před nimiž se nedá nic utajit

https://archiv.ihned.cz/c1-66186010-na-obzoru-je-nova-globalni-ekonomicka-krize-a-cesko-patri-mezi-nejohrozenejsi-zeme-sveta-varuje-ekonom-pavel-kysilka
https://byznys.ihned.cz/c1-66231880-vysoke-pracovni-tempo-clovek-vydrzi-okolo-deseti-let-pote-se-poroucha-dovolena-by-mela-byt-alespon-dvakrat-za-rok-radi-psycholog
https://archiv.ihned.cz/c1-66244300-komentar-tomase-sedlacka-kafkonomie-aneb-deset-let-si-zadelavame-na-dalsi-prusvih
https://byznys.ihned.cz/c1-66203810-sila-koruny-ve-svete-unikatni-mapa-ukazuje-jak-je-silna-ve-120-zemich-a-kam-na-levnou-a-bezpecnou-dovolenou
https://ego.ihned.cz/c1-66193090-filozof-vaclav-nemec-chcete-manipulovat-lidmi-namluvte-jim-ze-se-jimi-manipuluje-zbytek-zvladnou-sami
https://byznys.ihned.cz/c1-66239550-pro-umelou-inteligenci-budeme-mozna-tim-cim-jsou-pro-nas-simpanzi-tvrdi-musk-v-trihodinovem-rozhovoru-12-nejzajimavejsich-veci-ktere-rekl
https://archiv.ihned.cz/c1-66161610-nejsem-vzor-pro-zacinajici-podnikatele-nebeham-a-nemedituji-ale-curam-proti-vetru-to-se-vyplati-rika-zakladatel-warhorse-studios-vavra
https://byznys.ihned.cz/c1-66204130-cesko-je-zemi-druhe-kategorie-k-elite-maji-bliz-turci-unikatni-mapa-srovnava-prijmy-obyvatel-vice-nez-stovky-zemi
https://archiv.ihned.cz/c1-66224280-babis-se-schvalne-nefoti-s-nicim-luxusnim-aby-se-s-nim-mohli-jeho-volici-identifikovat-rika-sociolog-daniel-prokop
https://ego.ihned.cz/c1-66212180-znaji-kazdou-nasi-spinu-prenesene-i-doslova-co-o-nas-rikaji-uklizecky-z-vychodu-pred-nimiz-se-neda-nic-utajit


Co se nejvíc kupuje?

• “Klikaný” článek neznamená automaticky článek prodávaný, a 
vice versa

• Čtenáři mají zájem o delší útvary, o “velké čtení”, rozhovory, 
podrobnější materiály, komentáře a o vizualizace dat…

• Nákup má jinou dynamiku než sdílení článků. Při sdílení čtenáři 
často demonstrují nějaký svůj postoj k tématu, u nákupu hledají 
víc informace, než potvrzení vlastního názoru



Co se nejvíc odemyká přátelům?
Sdílelo PV

Filozof Václav Němec: Chcete manipulovat lidmi? Namluvte jim, že se jimi manipuluje. Zbytek zvládnou sami 86 23285

Esej Jiřího Padevěta: Zapomenutá hrdost 6 11130

Na obzoru je nová globální ekonomická krize a Česko patří mezi nejohroženější země světa, varuje ekonom Pavel Kysilka 122 10721

Komentář Petra Honzejka: Dým z pálených trenýrek má zakrýt hru o ČEZ a jaderné miliardy 16 8404

Nepromarnit oběť padlých vojáků. Cítíme, že armádu potřebujeme, ale nevíme proč 9 6433

Měli jsme vyhovět Itálii a přijmout uprchlíky. Pro EU přestáváme být seriózní a důvěryhodní, říká Schwarzenberg 32 5373

"A proč bych to neříkal, ač vím, že to není pravda?" 16 5223

První pokuta za domácí porody, asistentka má platit 120 tisíc. Při komplikacích ani tým lékařů v obýváku nic nezmůže, tvrdí odborník 5 4720

Mimochodem Davida Klimeše: Pro Babiše měly být volby absolutním debaklem. Opozice se ale rozhodla, že prohraje 25 4560

ČSOB nechalo o dress codu hlasovat zaměstnance, ti teď mohou chodit do práce v ležérním oblečení, v horku i v šortkách 3 4416

Záchrana Řecka končí, do státní kasy nateklo 300 miliard eur. Vyhráno ale není, zemi trápí vysoká nezaměstnanost i pokles životní 
úrovně

6 3906

Zeman a Babiš jsou úspěšní, protože umí vytvářet obraz nepřítele. Vítězné tažení populismu může ukončit ekonomická krize 76 3604

https://ego.ihned.cz/c1-66193090-filozof-vaclav-nemec-chcete-manipulovat-lidmi-namluvte-jim-ze-se-jimi-manipuluje-zbytek-zvladnou-sami
https://archiv.ihned.cz/c1-66208590-esej-jiriho-padeveta-zapomenuta-hrdost
https://archiv.ihned.cz/c1-66186010-na-obzoru-je-nova-globalni-ekonomicka-krize-a-cesko-patri-mezi-nejohrozenejsi-zeme-sveta-varuje-ekonom-pavel-kysilka
https://nazory.ihned.cz/komentare/c1-66169380-komentar-petra-honzejka-trapnost-na-hrade-dym-z-palenych-trenyrek-ma-zakryt-hru-o-cez-a-jaderne-miliardy
https://archiv.ihned.cz/c1-66213370-nepromarnit-obet-padlych-vojaku-citime-ze-armadu-potrebujeme-ale-nevime-proc
https://archiv.ihned.cz/c1-66206170-meli-jsme-vyhovet-italii-a-prijmout-uprchliky-pro-eu-prestavame-byt-seriozni-a-duveryhodni-rika-schwarzenberg
https://archiv.ihned.cz/c1-66173540-a-proc-bych-to-nerikal-ac-vim-ze-to-neni-pravda
https://archiv.ihned.cz/c1-66190610-prvni-pokuta-za-domaci-porody-asistentka-ma-platit-120-tisic
https://archiv.ihned.cz/c1-66240250-pro-babise-mely-skoncit-volby-absolutnim-debaklem-opozice-se-ale-opet-rozhodla-ze-prohraje
https://archiv.ihned.cz/c1-66204390-nejvetsi-chybou-v-nbsp-oblekani-ceskych-manazeru-je-kombinovani-nevhodnych-vzoru-a-nbsp-velikosti-ktere-nesedi-rika-stylistka
https://archiv.ihned.cz/c1-66219740-zachrana-recka-konci-do-statni-kasy-nateklo-300-miliard-eur-vyhrano-ale-neni-zemi-trapi-vysoka-nezamestnanost-i-pokles-zivotni-urovne
https://archiv.ihned.cz/c1-66219740-zachrana-recka-konci-do-statni-kasy-nateklo-300-miliard-eur-vyhrano-ale-neni-zemi-trapi-vysoka-nezamestnanost-i-pokles-zivotni-urovne
https://archiv.ihned.cz/c1-66224280-babis-se-schvalne-nefoti-s-nicim-luxusnim-aby-se-s-nim-mohli-jeho-volici-identifikovat-rika-sociolog-daniel-prokop


Konverze z jednočlánků na předplatné



Print / digitální předplatné 2015
HN Digital: web + aplikace
HN Premium: digi+print



Print / digitální předplatné 2018



Návštěvnost
Zavedení HN+

Návštěvnost od Seznamu 
(začátkem května ukončeno)



Proč si HN+ čtenáři předplácejí?



“Doporučili byste HN+?”


