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Chytré čtení 
ze srdce Evropy

VYDÁNÍVYDÁNÍ
Když Franz potkal Adinu aneb prvorepubliková tradice 
salonů a jak se česko-německá elita potkává dnes? 

N&N cílí na přemýšlivé, kosmopolitní čtenáře, kteří vědí, že česko-
německé vztahy byly, jsou a budou klíčové. Témata se rozkládají 
od politiky po kulturu, od byznysu po gurmánství. 

Hlavní cílová skupina N&N je česko-německá komunita v Česku. A naopak - 
N&N je také vizitkou českých fi rem a české kultury v Německu.  

Nové číslo vychází 4. listopadu a jeho křest doprovází exkluzivní Česko-
-Německý Salon v pražské galerii Černá labuť.

Poslední vydání N&N podpořili: ČNFB, CzechTourism, Národní divadlo, 
Pražské jaro, Goethe Institut, Real Estate Academy, České Centrum 
a Mercedes-Benz Central & Eastern Europe, Státní umělecké sbírky 
v Drážďanech, Style jet a další.

  TÉMA PODZIMNÍHO VYDÁNÍ
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Exkluzivní rozhovory s významnými osobnostmi:

- s bývalým německým prezidentem Joachimem Gauckem

- s českým velvyslancem v Berlíně Tomášem Kafkou a německým 
dramatikem Bernhardem Schlinkem povídání o jejich společné 
divadelní hře

- s českým intelektuálem evropského renomé, profesorem 
Tomášem Halíkem

- s ministrem zahraničí ČR Janem Lipavským

Dále na stránkách N&N najdete:

-profi l Julie Stoschek, majitelky největší evropské sbírky videoartu

-přehled kulturních novinek v Česku a Německu

-reportáž o českých zástupcích v berlínské gastroscéně

  CO PŘIPRAVUJEME V NOVÉM ČÍSLE:
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- českou eurokomisařkou Věrou Jourovou a ministryní obrany ČR 
Janou Černochovou

- rozhovory s německým velvyslancem Andreasem Künnem
a s ředitelem Knihovny Václava Havla Michalem Žantovským

- článek o největší výstavě českého umění v Drážďanech pod taktovkou 
Jiřího Fajta, ředitele oddělení mezinárodních vztahů Staatliche
Kunstsammlungen Dresden

- vizitka Báry Prášilové - jedné z nejoriginálnějších českých fotografek

- byznys sekce: Jak šéfové hlavních německých fi rem v Česku vidí budoucnost 

  Z OBSAHU MINULÉHO VYDÁNÍ
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KONTAKT

inzerce@nnmagazine.cz
www.nnmagazine.cz

Black Swan Media s.r.o.
Na Poříčí 25, Praha 1

Náklad a distribuce:
2000 ks – vybraná knihkupectví a partneři
1000 ks Praha
1000 ks Berlín

Profi l čtenáře:
60 % muži / 40 % ženy
Věk 35 – 50 let
Naši čtenáři žijí ve velkých městech v Česku a Německu 
(převážně Praha a Berlín) a zajímají se o metropolitní 
lifestyle, umění, byznys, architekturu a cestování.

Technické specifi kace:
Formát: 210 x 270 mm
Vazba V4
Počet stran: 148
Tisk: plnobarevný ofsetový na 150 g papíře

Datum vydání:
4. listopadu 2022

Redakční uzávěrka:
10. října 2022

  ZÁKLADNÍ INFORMACE


