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3

PORTFOLIO
Snadno, rychle,
přehledně
ENERGY-HUB je nezávislá platforma pro sdílení
zpravodajství a analytických článků z energetického
sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring
českého, slovenského i zahraničního tisku.

Nabízíme On demand reporty sestavené
na míru pro Vás nebo Vaše klienty
(monitoring médií, komoditních dat
a akcí v energetickém sektoru).

Poskytujeme prostor pro Vaše produkty, vize a myšlenky v tištěném
PRO-ENERGY magazínu a on-line na portálu energy-hub.cz
a konferencích PRO-ENERGY CON a PRO-ENERGY FORUM.

Naše weby a pravidelné reporty umožňují zveřejnit
reklamu či přímé odkazy na Vaše stránky, služby či
produkty. Stejně tak nabízíme prostor pro Vaši vizualizaci
on-line nebo v tištěném PRO-ENERGY magazínu.

Poskytneme dynamický obsah na Vaše webové stránky skrze
zabezpečené rozhraní API (zpravodajství, články, kalendář).

Nabízíme dlouhodobé
partnerské balíčky dle Vašich potřeb
a přístup do našich databází.

PROENERGY

PROENERGY

www.energy-hub.cz
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www.pro-energy.cz

PRO-ENERGY magazín je populárně odborný čtvrtletník, ve kterém čtenáři
mohou získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském
energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat)
významné události na energetických trzích v České republice a na Slovensku.
 Na trhu energetiky a specializovaných oborů od roku 2007
 Mediální partner významných konferencí
 Vydáván v České republice a distribuován v ČR a na Slovensku

www.energy-hub.cz

ENERGY-HUB je nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství
a analytických článků z energetického sektoru.
Portfolio možností:
 monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku na pravidelné bázi,
 sledování vývoje cen na komoditních trzích,
 tiskové zprávy z klíčových ﬁrem z oboru a od regulátorů trhu,
 sestavování kalendáře energetických akcí v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

PROENERGY

www.proenergycon.cz

Odborná konference PRO-ENERGY CON, pořádaná již od roku 2011, je tradičním a vyhledávaným setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konference skýtá možnost si méně formálním způsobem
vyměnit názory na aktuální dění v energetice, to vše v přívětivém prostředí
hotelu Kurdějov na jižní Moravě.

PROENERGY

www.proenergyforum.sk

PRO-ENERGY FORUM je medzinárodné stretnutie zástupcov a popredných
odborníkov všetkých energetických odvetví. Konferencia poskytuje možnosť vymeniť si názory a postoje k aktuálnemu dianiu v energetike s ďalšími profesionálmi z odboru v menej formálnej atmosfére a rovnako aj nadviazať nové kontakty.
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Podcasty z oblasti energetiky – série na sebe navazujících tematických podcastů – moderované diskuse s předními odborníky na energetiku, akcentující
aktuální témata. Úzce tematicky propojené s redakčním plánem PRO-ENERGY
magazínu.
Podcasty jsou k dispozici v rámci členství Optimal a VIP ENERGY-HUB clubu.

Více na: www.energyhub.eu/portfolio/
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BALÍČKY
SLUŽEB
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HLEDÁM INFORMACE
 Chcete být v obraze, ale nemáte čas denně pročítat tisk?
 Chcete vědět o připravovaných akcích v oboru či mít přístup ke komoditním datům?
 Chcete vylepšit Váš web aktuálním zpravodajstvím z Vašeho oboru a nemáte čas se o vkládání zpráv starat?
 Chcete Vašim zaměstnancům nebo klientům rozesílat pravidelné přehledy zpráv z oboru,
ale je to pro Vás příliš náročné?
 Zajímají vás trendy v energetice či prognózy vývoje cen komodit?
Nabízíme balíček informačních služeb, založený na propojení služeb moderní elektronické platformy www.energy-hub.cz a tradičního tištěného média,
PRO-ENERGY magazínu.
Toto je správný balíček pro ty, kteří chtějí:








pravidelné informace z energetiky formou elektronického monitoringu tisku,
vyhledávat v databázi s více než 65 tisíci zpráv,
stáhnout si do vlastního kalendáře akce v energetice,
přístup ke komoditním datům,
zpravodajství na Vašem webu v reálném čase bez nutnosti redakce,
prognózy vývoje cen elektřiny a plynu,
PRO-ENERGY magazín, tištěný čtvrtletník s tradicí na trhu od roku 2007.
Balíček Informace

ENERGY-HUB club

Služba

VIP

Optimal

Standard

Rozšířené čtení článků on-line včetně zdrojů

ano

ano

ano

Vyhledávání v databázi článků

ano

ano

ano

Kalendář akcí

ano

ano

ne

na míru

ano – výběr
redaktora

ano – výběr
redaktora

ano

ano

ne

on-line

-20%

ne

Podcasty z oblasti energetiky

ano

ano

ne

Zpravodajství na Vašem webu v reálném čase

-30%

ne

ne

Prognózy vývoje cen elektřiny a plynu

-30%

-10%

ne

Monitoring tisku
Přístup ke komoditním datům
Roční předplatné PRO-ENERGY magazínu

Více podrobností o jednotlivých službách – viz Podrobný popis služeb 13–18
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CHCI BÝT VIDĚT
Chcete být viděni v on-linu či tištěném magazínu, zaměřeném na energetiku,
který je na trhu již od roku 2007?
 Chcete informovat o Vašich produktech, úspěších nebo akcích v kampani, zahrnující tištěné
médium, on-line i sociální sítě?
 Chcete mediálně podpořit Vámi pořádanou akci?
 Chcete být partnerem PRO-ENERGY konferencí?
Nabízíme unikátní kombinaci klasického tištěného odborného čtvrtletníku, moderního digitálního média – platformy www.energy-hub.cz a sociálních sítí.
Toto je správný balíček pro ty, kteří chtějí:
 dostat své tiskové zprávy, akce či PR články k publiku, zajímajícímu se o energetiku,
 využít unikátní kombinace klasického tištěného média s tradicí, moderního digitálního média
a sociálních sítí,
 vizuálně se prezentovat na webu nebo v tištěném magazínu pomocí bannerové a/nebo printové
reklamy,
 prezentovat se na PRO-ENERGY konferencích jako partner akce,
 mediálně podpořit své akce formou mediálního partnerství.

Balíček PR

Zveřejnění tiskových zpráv on-line
Zveřejnění PR textů on-line
Zveřejnění PR textů v magazínu
Topování PR textů v reportech
Zveřejnění v akce
v kalendáři – běžné
Zveřejnění v akce
v kalendáři – topované
Zveřejnění na sociálních sítích
Zpracování mediálních podkladů
Bannerová reklama
Printová reklama (následující
vydání dle edičního plánu)

Komunikační partnerství (1 rok)

Intenzivní
kampaň
(3 měsíce)

Mediální
partnerství

VIP
ano
ano
ano
ano

Optimal
ano
ano
ne
ne

Standard
ano
ne
ne
ne

ano
ano
ano
ano

ano
ne
ne
ne

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ano – dle
požadavků
ano – dle
požadavků
ano – dle
požadavků

ne

ne

leader
banner

ne

ano

ne

ne

ano – dle
požadavků
ano – dle
požadavků
ano – dle
požadavků
ano – dle
požadavků

ne
ne
square
banner
ano

Více podrobností o jednotlivých službách – viz Podrobný popis služeb 20–24
9

CHCI BÝT PARTNEREM
ODBORNÝCH KONFERENCÍ
Jsme pořadatelem dvou energetických konferencí s tradicí, české konference
PRO-ENERGY CON a slovenské konference PRO-ENERGY FORUM.
Konference PRO-ENERGY CON se koná již od roku 2011, v roce 2020 tedy
v Kurdějově oslaví jubilejní desátý ročník. Konference je již tradičním méně
formálním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví, svým formátem skýtá možnost si vyměnit názory na aktuální dění v energetice, to vše v přívětivém prostředí hotelu Kurdějov na jižní Moravě.
Slovenská sesterská konference PRO-ENERGY FORUM se koná od roku
2011, v roce 2021 připravujeme pátý ročník ve spolupráci se Slovenským
plynárenským a naftovým svazem a Českým plynárenským svazem. Jedná se
mezinárodně laděnou konferenci, která se zaměřuje na aktuální témata v kontextu středoevropského prostoru.
V rámci obou konferencí nabízíme širokou paletu možností spolupráce
a partnerství, ﬁremní propagace nebo záštity.
Aktuální program, umístění či partnerské balíčky naleznete vždy na webových stránkách věnovaným dané konferenci v sekci pro Partnery.

PROENERGY

PROENERGY

Web: www.proenergycon.cz
Pro partnery

Web: www.proenergyforum.sk
Pro partnery
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CHCI ODEBÍRAT
PRO-ENERGY MAGAZÍN
PRO-ENERGY magazín je populárně odborný čtvrtletník, ve kterém čtenáři
mohou získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském
energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat)
významné události na energetických trzích v České republice a na Slovensku.
PRO-ENERGY magazín je na trhu energetiky a specializovaných oborů již
od roku 2007 a je mediálním partnerem významných konferencí v ČR a na Slovensku. Obsahově se PRO-ENERGY magazín zaměřuje na elektroenergetiku,
plynárenství, teplárenství, paliva, obnovitelné zdroje energie a efektivní nakládání s energií všech forem. Magazín vychází v České republice a je distribuován
předplatitelům a na mediálně podpořených konferencích v ČR a na Slovensku.
Magazín je čtenářům k dispozici v tištěné i digitální formě. Zaměření/specializace jednotlivých čísel umožňuje intenzivní marketingovou spolupráci ﬁrmám z daného oboru.
Zaměření čísel roku 2020





březen – „velká“ energetika a bezpečnost dodávek v mezinárodních souvislostech
červen – decentrální energetika
září – vztahy dodavatelů, distributorů a zákazníků na energetických trzích
prosinec – výhledy a nové přístupy a technologie

Firmám a výrobcům technologií nabízíme v rámci tematicky laděných čísel možnost zveřejnění PR článků, či reklamy v tištěném magazínu. Toto je možné doplnit i on-line prezentací v rámci krátkodobé spolupráce – zde nabízíme bannerovou reklamu, zveřejnění tiskových zpráv atp. Více viz „intenzivní kampaň“.
Ediční plán, publikovaná čísla, informace pro inzerenty i předplatné naleznete na webových stránkách magazínu.
V rámci předplatného PRO-ENERGY magazínu získáte:





4 × ročně tištěný magazín do schránky,
přístup k elektronické formě magazínů až do roku 2007,
digitální verzi článků (od roku 2019),
členství Standard v ENERGY-HUB clubu.
Web: www.pro-energy.cz
Předplatné
11

PODROBNÉ
POPISY SLUŽEB

HLEDÁM
INFORMACE
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ENERGY-HUB CLUB
Nabízíme tři možnosti členství v ENERGY-HUB clubu, které se liší dle úrovně
služeb, které můžete získat.
STANDARD
 Každý pracovní ten po deváté hodině obdržíte do mailu přehled tisku za předchozí den.
  Jedná se o výběr editora, který volí průřezově nejzajímavější články předchozího dne z českého a slovenského tisku.
  V denním monitoringu tisku přehledu máte kromě novinek také kalendář akcí v oboru a tiskové zprávy
z oboru.
  Získáte aktivní prolink z monitoringu tisku na zdrojový text.
 Dále můžete vyhledávat v databázi článků dle klíčových slov a témat. Aktuálně databáze obsahuje více než
65 tisíc článků.

OPTIMAL
 Každý pracovní ten po deváté hodině obdržíte do mailu přehled tisku za předchozí den.
  Jedná se o výběr editora, který volí průřezově nejzajímavější články předchozího dne z českého a slovenského tisku.
  V denním monitoringu tisku přehledu máte kromě novinek také kalendář akcí v oboru a tiskové zprávy z oboru.
  Získáte aktivní prolink z monitoringu tisku na zdrojový text.
 Dále můžete vyhledávat v databázi článků dle klíčových slov a témat. Aktuálně databáze obsahuje více než
65 tisíc článků.
 Součástí je také oborový kalendář akcí.
 Budete mít přístup ke graﬁcké modelaci aktuálního vývoje cen energetických komodit.
 Umožňujeme sledování podcastů zaměřených na klíčová témata v energetice.
 Obsahuje slevu na roční předplatné PRO-ENERGY magazín – 20 %
 Obsahuje slevu na odběr týdenních prognóz cen elektřiny a/nebo plynu – 10 %

VIP
 Každý pracovní ten po deváté hodině obdržíte do mailu přehled tisku za předchozí den.
  Jedná se o Vámi deﬁnovaný výběr článků a témat podle klíčových slov z předchozího dne z českého a/nebo
slovenského tisku.
  V denním monitoringu tisku přehledu máte kromě novinek také kalendář akcí v oboru a tiskové zprávy z oboru.
  Získáte aktivní prolink z monitoringu tisku na zdrojový text.
 Dále můžete vyhledávat v databázi článků dle klíčových slov a témat. Aktuálně databáze obsahuje více než
65 tisíc článků.
 Součástí je také oborový kalendář akcí.
 Budete mít přístup ke graﬁcké modelaci aktuálního vývoje cen energetických komodit.
 Budete mít možnost sledovat podcasty zaměřené na klíčová témata v energetice.
 V rámci tohoto členství také získáte přístup k elektronické verzi článků PRO-ENERGY magazínu spolu se
staršími ročníky v pdf formátu.
 Umožňujeme sledování podcastů zaměřených na klíčová témata v energetice.
 Obsahuje slevu na roční předplatné PRO-ENERGY magazín – 20 %
 Obsahuje slevu na odběr týdenních prognóz cen elektřiny a/nebo plynu – 10 %
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MONITORING TISKU
Nabízíme pravidelné zpravodajské přehledy se souhrny z českého, slovenského nebo zahraničního tisku. V jednodušší verzi nabízíme denní výběr redaktora, který zahrnuje přehled nejzajímavějších článků z českého a slovenského
tisku. Dále nabízíme denní monitoring tisku na míru, zde můžeme vyﬁltrovat
jen určitý segment zpravodajství dle vašeho zájmu. Kromě denního zasílání je
možné nastavit i jiný časový horizont.
DENNÍ MONITORING TISKU – REDAKČNÍ VÝBĚR






Frekvence zasílání – v pracovní dny
Zprávy z ČTK – oblast energetika
Výběr, zaměřený na český nebo slovenský mediální trh
Tiskové zprávy regulátorů trhu či velkých energetických společností
Kalendář doporučených akcí a ostatních akcí v oboru

MONITORING TISKU NA MÍRU, SESTAVENÝ NA MÍRU
PRO VÁS NEBO VAŠE KLIENTY
 Frekvence zasílání – denně/týdně/měsíčně/jiné
 Zprávy z ČTK – oblast energetika
 Monitoring médií v České republice, na Slovensku i jinde s možností výběru dle sektorového zaměření nebo
dle příznaků jednotlivých článků
 Tiskové zprávy regulátorů trhu či velkých energetických společností
 Kalendář doporučených akcí a ostatních akcí v oboru
 Komoditní data
 Možnost uvedení Vašeho loga v záhlaví

U monitoringu tisku na míru je zcela na Vás, jak report poskládáte, jeho časovou frekvenci, zaměření, či zdroje.
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KOMODITNÍ DATA
V rámci balíčků Optimal a VIP nabízíme přístup ke komoditním datům – cenám elektřiny, plynu, ropy, uhlí, emisních povolenek, drahých kovů a dalších
komodit. V této exkluzivní zóně získáte informace o vývoji cen výše zmíněných
komodit. Tyto informace budou doplněny o aktuální kurzy ČNB a ECB.
Tato data je možné exportovat do formátu podporovaného MS Excel a uživatel tak bude mít možnost dále pracovat s daty podle své potřeby. Další užitečnou funkcí je možnost zobrazit si trend vývoje cen v grafu. Samozřejmostí
je verze pro mobily a tablety – uživatel bude mít nepřetržitý přístup k datům
z jakéhokoliv zařízení.

PODCASTY Z OBLASTI ENERGETIKY
Podcasty z oblasti energetiky – série na sebe navazujících tematických podcastů – moderované diskuse s předními odborníky na energetiku, rozebírající
aktuální témata. Úzce tematicky propojené s redakčním plánem PRO-ENERGY magazínu. Podcasty jsou k dispozici zdarma členům ENERGY-HUB clubu.
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PROGNÓZY CEN ELEKTŘINY A PLYNU
Prognózy obsahují shrnutí, týkající se cen v minulém týdnu a očekávání v týdnu následujícím. Hlavní část týdenní prognózy tvoří analýza vývoje forwardových a spotových cen. Prognóza neopomíjí ani ostatní důležité komodity, jako
jsou uhlí a ropa a také faktor počasí.
Prognóza cen elektřiny obsahuje:







Forwardové ceny (PXE)
Aukce CBTC ČEPS-SEPS
Spotové ceny (EPEX)
Vývoj cen uhlí
Vývoj cen emisních povolenek (EEX – Lipská burza)
Vývoj ceny ropy (Saxobank)

Prognóza cen zemního plynu obsahuje:







Forwardové ceny (EEX – Lipská burza)
Spotové ceny (EEX – Lipská burza)
Vývoj cen ropy (Saxobank)
Vývoj cen elektřiny (PXE)
Vývoj těžby a tranzitu zemního plynu a LNG (ENTSOG)
Analýzu naplněnosti zásobníků zemního plynu v EU a vybraných zemích EU (AGSI+)

Obě prognózy jsou doplněny podrobnými, ale přehlednými grafy.
 Ukázka – Ceny elektřiny – ke stažení zde (pdf)

 Ukázka – Ceny plynu – ke stažení zde (pdf)
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STREAMOVÁNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Nabízíme možnost sdílet na Vaše webové stránky námi zpravované zpravodajství z energetiky v reálném čase. Obohatíte tak svůj web o aktuální dění
v oboru dle Vašeho výběru, bez nutnosti redakce z Vaší strany.
Zpravodajství na Vašem webu:





Bez nutnosti editorského zásahu z Vaší strany
V designu Vašeho webu
Možné tematické zaměření výběru zpravodajství dle vaši požadavků
Možnost streamování zpravodajství, získání kalendáře odborných akcí e/nebo komoditních dat
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API – TŘÍDĚNÁ DATA ENERGY-HUB
Tříděná data ENERGY-HUB jsou distribuovaná prostřednictví dokumentovaného REST API ve standardu JSON:API. Proto je data možné velice snadno
integrovat do jakéhokoliv vašeho systému. Připravená je pro vás klientská
knihovna v jazyce PHP a plugin pro WordPress.
Váš webový projekt, nebo aplikaci můžete nechat také kompletně na nás
s již implementovanými produkty ENERGY-HUBu včetně personalizovaného
e-mailingu a serverové správy.

ENERGY-HUB

REST API JSON:
API standard

WWW

Personalizovaný
E-mailing

Mobile APP
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POPIS SLUŽEB

CHCI BÝT VIDĚT
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KOMUNIKAČNÍ PARTNERSTVÍ
Komunikační partnerství je formát dlouhodobé spolupráce, uzavíraný na dobu
minimálně 1 roku. V rámci komunikačního partnerství klientům nabízíme odstupňované balíčky služeb.
BALÍČEK STANDARD
 Zveřejnění tiskových zpráv on-line a následně druhý den v sekci Tiskové zprávy v Denním přehledu
 Zveřejnění Vaší akce v kalendáři
 Smlouva se uzavírá na 12 měsíců.
 V rámci této spolupráce zveřejníme 50 Vašich zpráv.
BALÍČEK OPTIMAL
 Zveřejnění tiskových zpráv on-line a následně druhý den v sekci Tiskové zprávy v pravidelně rozesílaném Denním přehledu tisku
 Zveřejnění PR článků on-line
 Zveřejnění Vaší akce v kalendáři
 Zveřejnění Vaší bannerové reklamy – velikost leader banner na hlavní straně a hlavní straně kalendáře
 Smlouva se uzavírá na 12 měsíců.
 V rámci této spolupráce zveřejníme 100 Vašich zpráv.
 Banner zveřejníme na dobu 1 měsíce.
BALÍČEK VIP
 Zveřejnění tiskových zpráv on-line a následně druhý den v sekci Tiskové zprávy v pravidelně rozesílaném Denním přehledu tisku
 Zveřejenění PR článků on-line s možností topování zprávy v Denním přehledu tisku
 Zveřejnění PR článku v PRO-ENERGY magazínu
 Topované zveřejnění Vaší akce v kalednáři v sekci Doporučené akce
 Zveřejnění kampaně bannerové reklamy – velikost a umístění dle požadavků
 Sdílení článků na sociálních sítích
 Tištěná reklama v PRO-ENERGY magazínu
 Zpracování mediálních podkladů
 Smlouva se uzavírá na 12 měsíců.
 V rámci této spolupráce zveřejníme libovolné množství Vašich zpráv.
 Banner zveřejníme na dobu 1 měsíce.
Doba trvání spolupráce: 1 rok
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INTENZIVNÍ KAMPAŇ
Pro kratší formu spolupráce nabízíme možnost vytvoření intenzivní kampaně.
Je vhodná pro nárazovou podporu Vašeho produktu, komerční akce, nebo
technologie uváděné na trh. Dále jako on-line podpora ﬁrem, které spolupracují na tematickém čísle PRO-ENERGY magazínu.
V rámci intenzivní kampaně nabízíme:
 zveřejnění tiskových zpráv on-line a následující den v denním reportu,
 zveřejnění PR textů v on-line,
 topování PR textů v denních reportech – daná zpráva je uveřejněna v doporučených zprávách
denního přehledu na top pozici,
 bannerovou reklamu s prolinky na stránkách www.energy-hub.cz a/nebo www.pro-energy.cz,
 možnost využití sociálních sítí,
 možnost sdílení článků a sociálních sítích,
 možnost tištěné reklamy v PRO-ENERGY magazínu,
 nabízíme možnost zpracování mediálních podkladů.
Doba trvání kampaně: 3 měsíce
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MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Nabízíme mediální podporu Vámi pořádaným akcím, veletrhům nebo konferencím v energetice a navazujících odvětvích. Tato spolupráce se realizuje formou barterové dohody.
Možnosti mediální podpory z naší strany







Zveřejnění banneru na webu www.energy-hub.cz
Zveřejnění banneru na webu www.pro-energy.cz
Zveřejnění akce v kalendáři akcí na webu www.energy-hub.cz
Zveřejnění akce v kalendáři akcí na webu www.pro-energy.cz
Zveřejnění tiskových zpráv o připravované/proběhlé akci
Zveřejnění poutače na akci v PRO-ENERGY magazínu (dovolí-li to ediční plán)

Očekávané plnění z Vaší strany





Uvedení našich log mezi mediálními partnery akce v elektronických i tištěných podkladech
Vstup pro 2 osoby na akci zdarma
Prostor pro umístění našich roll-upů a PRO-ENERGY magazínů na akci (stolek)
Možnost distribuce tištěných materiálů (PRO-ENERGY magazínů, informačních letáků)
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BANNEROVÁ REKLAMA
Nabízíme možnost zveřejnění bannerové reklamy na webu
www.energy-hub.cz a/nebo www.pro-energy.cz.
Nabízíme několik velikostí bannerů.
Ukázka banneru na webu www.energy-hub.cz

Ukázka banneru na webu www.pro-energy.cz
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TIŠTĚNÁ REKLAMA
Nabízíme možnost zveřejnění tištěné reklamy v PRO-ENERGY magazínu.
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