
Videoportál



UNIKÁTNÍ KONCEPT V ČR 
První placený videoportál zaměřený  
na cvičení u nás (spuštěn v roce 2019).

Více než 500 cvičebních videí 

Originální videa se špičkovými trenéry 
vznikají v naší režii 

Přes tisíc článků o zdraví, kráse,  
psychologii a výživě 

Audio obsah a podcasty 

Elektronické speciály Kondice

Součástí je e-shop s produkty 



CVIČENÍ 
Jóga, Cvičení pro každého,

Funkční trénink, Fyzioterapie,

Běhání, Hubnutí, Posilování,

Formování postavy.

Přidáváme sezonní sporty

jako cyklistika, cvičení venku, 

in-line. 

Naši uživatelé jsou lidé,  
kteří jsou ochotni  

do sebe investovat.

LUCIE VYBÍRAL  
PASTRŇÁKOVÁ

ALENA VÍDEŇSKÁ NICOLE DOSTÁLOVÁ EVA FRYŠAROVÁ 

LU GREGOROVÁ LUCIE TERNOVÁ DAVID HENEBERG HELENA ČECHUROVÁ

Spolupracujeme se špičkovými lektory

999 Kč / rok

Cena členství kondice.cz



KONDICE.CZ V ČÍSLECH

Předplatitelů:  

3 000
Registrovaných:  

12 000 +
Návštěvnost:  

cca 4 000 uživatelů denně

120 000 měsíčně

Fanoušků:  

25 000

Členové skupiny  
Cvičíme s Kondice.cz:    

5 000

Sledujících  
na Instagramu:  

3 200



KDO JSOU NAŠI PŘEDPLATITELÉ  
A KDO S NÁMI CVIČÍ

75 % ženy 25 % muži 

32 % z Prahy

 Věk 20 - 48 let
 SŠ, VŠ vzdělání 

Žijí aktivně

Věnují se péči o svůj vzhled a duševní hygieně

Zajímají se o cvičení, cvičí nebo sportují 

Dbají na správnou životosprávu
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Product placement Výrobek partnera  
uveřejněný ve videu a zakomponovaný do děje 
nebo logo produktu v záběru (nápoje, hodinky, 
sportovní oblečení, doplňky stravy, pomůcky  
při cvičení a další).
 
Instruktážní videa s výrobky partnera  
Např. výběr bot, výběr oblečení, kola, lyže, 
outdoor a další.
 
Tematický PR článek připravený redakcí
Vhodné například pro: doplňky stravy,  
kosmetiku tělovou a vlasovou, hubnoucí  
přípravky, přípravky na celulitidu, opalovací  
krémy, funkční jídlo, volně prodejné léky  
a vitaminy. 
 
Využijte zkušeností našeho týmu  
a nechte si pro vás sestavit cenovou  
nabídku, která je přizpůsobena vašim  
představám a potřebám.
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Speciální partnerství na klíč 
Určené např. pro finanční instituce a firmy,  
které chtějí svoji značku spojit se zdravým  
životním stylem nebo se cvičením. 

Partnerství v podcastech 
Staňte se partnerem našich rozhovorů  
s odborníky na sport, zdraví a osobní růst,  
které jdou opravdu do hloubky. 
 
Integrované kampaně 
Umíme připravit integrovanou kampaň,  
která bude vidět nejen on-line, ale  
i v časopisech a speciálech tištěné Kondice.
 
Využijte zkušeností našeho týmu  
a nechte si pro vás sestavit cenovou  
nabídku, která je přizpůsobena vašim  
představám a potřebám.



REFERENCE: 

Přečtěte si případovou studii
https://akce.mojepredplatne.cz/stazeni/craft  



https://kondice.vlmedia.cz/

Kontakt: 

VLTAVA LABE MEDIA a.s.,  
U Trezorky 921/2,  

158 00 Praha 5 - Jinonice / tel.: +420 777 587 397

e-mail: milena.houzvickova@vlmedia.cz 
kondice.vlmedia.cz 


