
2016



●  Magazín Ttb Top trendy v bývaní je výnimočným spri-
evodcom aktuálnymi trendmi z oblasti kultúry bývania 
v spojení so životným štýlom.

●  Nie je len akousi príručkou, je Bibliou dizajnu, ktorá kom-
plexne prezentuje aktuálny životný štýl a jeho vplyv na 
dizajn.

●  Prináša prehľad noviniek zo svetových a domácich 
veľtrhov z oblasti zariadenia interiéru a stavebníctva, 
predovšetkým však vníma architektúru a dizajn ako 
umelecké disciplíny.

●  Predstavuje inšpirácie prostredníctvom osobností, ktoré 
sú ikonami štýlu.

●   Veľkorysý formát a moderný dizajn umožňujú unikátnym 
interiérom, stavbám i dizajnovým riešeniam a produktom 
vyniknúť a dodávajú magazínu Top trendy v bývaní ne-
zameniteľný punc luxusu.

●   Práve vďaka tejto jedinečnosti je magazín atraktívny niel-
en pre čitateľov, ktorí otázku bývania aktívne riešia, ale 
vzbudzuje záujem širšej verejnosti, čitateľov, ktorým sú 
blízke témy dizajnu, architektúry a krásy s nimi spojenej.

„Doma by ste nemali 
mať veci, ktoré 
nepovažujete za 
užitočné alebo neveríte 
v ich krásu.“
William Morris - anglický 

umelec



{ RAW BEAUTY }
Každý rok magazín Ttb Top trendy v bývaní dekóduje novú dobu a analyzuje nové správanie, čím 
definuje trendy a vnáša medzi čitateľov novú energiu. Po kovových odleskoch a drahých kameňoch, 
ktoré do interiérov vniesli dizajnéri minulý rok, sa tentoraz pozrieme na krásu a luxus z opačnej strany. 
Inšpirovaní svetovými výstavami dizajnu, kde aktuálne dominuje prírodé materiály v podobe a kráse, 
akej ich príroda stvorila, sme tému vydania zhrnuli do pojmu „Raw beauty“.



{ ŠTÝL & KULTÚRA }
● presahy umenia a kultúry do bývania – 

novinky a zaujímavosti,
● predstavenie ikon i súčasných autorít 
z oblasti dizajnu, architektúry a umenia

●  osobnosti s výnimočným vkusom a vzťahom 
ku kráse, luxusu a umeniu,

● prehľad najočakávanejších výstav 
a podujatí v Európe,

● cestovanie – Štokholm – mekka 
škandinávskeho dizajnu – tipy na nákupy, 

ubytovanie, gastro, eventy...



{ BÝVANIE & DIZAJN }
● prehľad toho najlepšieho z medzinárodných týždňov 

dizajnu – Miláno, Paríž, Frankfurt, Kolín, Miami, 
i českých a slovenských eventov – Designblok, DAAD, 

Bratislava Design Week...
● predstavenie trendov z oblasti interiérového 

a produktového dizajnu – dispozícia, 
nábytok, farby, doplnky, textílie…

● rady profesionálov – ako si užiť spoluprácu 
s interiérovým dizajnérom,

● sedačka a dnešné požiadavky na ňu,
● kuchyňa ako symbol statusu –

luxusné materiály a efektívne technológie,
● revolúcia v kúpelni – z čisto funkčnej 

miestnosti sa stáva oáza relaxu,
● home work – synergia práce a súkromia

● outdoor living space – nápady a produktové novinky 
maniace záhradu na vonkajší obytný priestor,

● inšpirácie v podobe reportáží z moderných a zároveň 
útulných rezidencií z celého sveta.



{ ARCHITEKTÚRA 
& MODERNÁ STAVBA }

● inovatívne materiály, konštrukčné systémy 
a technológie, bez ktorých 

sa žiadna moderná stavba nezaobíde,
● bývanie na dotyk prsta – inteligentné riešenia 

a automatické systémy,
● skvosty modernej architektúry, víťazi i laureáti 

prestížnych cien, ako sú Pritzkerova cena, Ce-Za-Ar...
●  pútavé reportáže aj profily architektov,

● tipy z aktuálnej ponuky na trhu s realitami, 
predstavenie zaujímavých developerských 

projektov.



CIEĽOVÉ SKUPINY

●   široká verejnosť – muži a ženy v produktívnom veku, ktorí plánujú stavbu či rekonštrukciu 
domu, tí ktorí hľadajú inšpiráciu pri zariaďovaní interiéru či pri zakladaní záhrady, ale najmä 
neúnavní milovníci dizajnu a krásnych vecí, ktorí hľadajú „potravu” pre svoju večne nespokojnú 
dušu a pastvu pre oči...

●   odborná verejnosť – architekti, dizajnéri, odborníci z oblasti stavebníctva a interiérového 
dizajnu, top manažéri a majitelia stavebných firiem
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DISTRIBÚCIA

●  v SR – Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s., Slovenská pošta, a. s., 
Interpress, čerpacie stanice PHM, novinové stánky, nákupné centrá, sieť 
kníhkupectiev Panta Rhei, Martinus a martinus.sk, e-shop vydavateľstva – 
www.mediast.sk/eshop

 
●  v ČR – Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o. a sieť predajní 

s tlačou RELAY, A.L.L. production s. r. o., www.predplatne.cz
 
●  Direct mail – klienti z databázy vydavateľstva, vybrané hotely, 

gastronomické zariadenia a wellness centrá, profesionáli z oblasti dizajnu 
(architekti, dizajnéri, manažéri a majitelia stavebných firiem...), predajne 
s luxusným tovarom (showroomy s dizajnovým nábytkom, autosalóny...)

 
●  E-magazín – Prostredníctvom aplikácie e-stánok Media/ST môžete 

na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android navštíviť 
virtuálnu knižnicu, kde nájdete najnovšie produkty i archív vydavateľstva. 
Elektronická verzia je tiež dostupná na alza.sk/media a floowie.com.

 
●  Podpora predaja – Prezentácia na významných domácich 

a zahraničných výstavách a veľtrhoch z oblasti stavebníctva, dizajnu, 
módy, cestovného ruchu a gastronómie i strojárstva, ktorá je spojená 
s priamym predajom, čitateľské súťaže, aktivity na sociálnych sieťach, 
outdoorové, TV, rozhlasové a billboardové kampane, partnerské eventy 
– Ce-Za-Ar, DAAD, Bratislava design week, Stavba roka



Distribúcia a štruktúra čitateľov 
magazínu Ttb Top trendy v bývaní

70 %
30 %

Distribúcia
● Slovensko 70 %
● Česká republika 30 %
● Direct mail pre obe krajiny 5 %

Direct mail
●  výstavy a ďalšie eventy z oblasti dizajnu a architektúry – 50 %
●  vybrané hotely, gastro zariadenia a wellness centrá – 20 %
●  profesionáli (architekti, dizajnéri, manažéri a majitelia stavebných firiem…) – 20 %
●  predajne s luxusným tovarom (showroomy s dizajnovým nábytkom, autosalóny...) – 10 %

Pohlavie
●  ženy – 65 %
●  muži – 35 %

Socioekonomické vrstvy
●  čitatelia s najvyššími príjmami a zároveň 

s najvyšším životným štandardom – 15 %
●  čitatelia s nadpriemernými príjmami 

a s nadpriemerným životným štandardom – 40 %
●  čitatelia s priemernými príjmami a s priemerným 

životným štandardom – 40 %
●  čitatelia s priemernými až mierne podpriemernými 

príjmami (študenti) – 5 %

15 %
40 %

40 %
5 %

65 %

35 %

Distribúcia a štruktúra čitateľov 
magazínu Top Fashion

Direct mail

  hotely a wellness centrá – 5 %
  beauty zariadenia (vybrané kadernícke a kozmetické salóny, centrá estetickej 
medicíny, fitnescentrá, centrá redukcie váhy) – 20 % 
  profesionáli z oblasti módy (módne agentúry, módni návrhári, fotografi, 
bookeri, stylisti, manažéri módnych značiek…) – 20 %
  lifestylové a voľnočasové zariadenia (vybrané kaviarne a reštaurácie, 
showroomy s dizajnovým nábytkom, autosalóny) – 5 %
  výstavy, prehliadky a iné módne eventy – 50 %

Socioekonomické vrStvy

  čitatelia s najvyššími prijímami a životným štandardom – 15 %

  čitatelia s nadpriemernými prijímami a životným štandardom – 40 %

  čitatelia s priemernými prijímami a životným štandardom – 40 %

  čitatelia s priemernými až mierne podpriemernými prijímami 

(študenti) – 5 %

50%

50%

5% 20% 20% 5% 50%

DiStribúcia 

  Česká republika 50 %

  Slovensko 50 %

  Direct mail pre obe krajiny 10 %
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40%

5%

Pohlavie

  ženy – 75 %

  muži – 25 %

75% 25%

Distribúcia a štruktúra čitateľov 
magazínu Top Fashion

Direct mail

  hotely a wellness centrá – 5 %
  beauty zariadenia (vybrané kadernícke a kozmetické salóny, centrá estetickej 
medicíny, fitnescentrá, centrá redukcie váhy) – 20 % 
  profesionáli z oblasti módy (módne agentúry, módni návrhári, fotografi, 
bookeri, stylisti, manažéri módnych značiek…) – 20 %
  lifestylové a voľnočasové zariadenia (vybrané kaviarne a reštaurácie, 
showroomy s dizajnovým nábytkom, autosalóny) – 5 %
  výstavy, prehliadky a iné módne eventy – 50 %

Socioekonomické vrStvy

  čitatelia s najvyššími prijímami a životným štandardom – 15 %

  čitatelia s nadpriemernými prijímami a životným štandardom – 40 %

  čitatelia s priemernými prijímami a životným štandardom – 40 %

  čitatelia s priemernými až mierne podpriemernými prijímami 

(študenti) – 5 %

50%

50%

5% 20% 20% 5% 50%

DiStribúcia 

  Česká republika 50 %

  Slovensko 50 %

  Direct mail pre obe krajiny 10 %

15%

40%

40%

5%

Pohlavie

  ženy – 75 %

  muži – 25 %

75% 25%

50 % 20 % 20 % 10 %



{ Toptrendy.sk }
Exkluzívnu printovú ročenku Top trendy v 

bývaní sprevádza na mediálnom trhu štýlový 
portál www.toptrendy.sk. Denne aktualizované 

informácie pokrývajú nielen oblasti bývania, 
architektúry a dizajnu, ale aj módy, krásy, zdravia 

či voľnočasových aktivít, akými je napríklad 
cestovanie. Dizajnový portál je veľkorysou 

platformou na prezentáciu aktuálnych noviniek či 
pútavých reportáží.

Top trendy v bývaní
top_trendy_v_byvani_bydleni
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