
Od roku 2001 vám Czech and Slovak Leaders Magazine přináší nejaktuálnější informace o nejdůležitějších 
politických, ekonomických, kulturních a společenských událostech v České republice a na Slovensku.  Magazín je 
vydáván čtyřikrát ročně. V mezidobí udržujeme kontakt s našimi čtenáři prostřednictvím online newsletteru, 
odesílaného každý týden v anglické i české verzi. Naši distingovaní čtenáři pochází z obchodní, diplomatické i 
státní sféry. Rozhovory s vedoucími osobnostmi ze střední Evropy z oblasti politiky, businessu, ale také vědy, 
medicíny či šlechtických rodů pomáhají zlepšit obraz České republiky v zahraničí. Pravidelně zveřejňujeme také 
informace týkající se problematiky Evropské unie.

BENKE AIKELL
Vydavatel
Již od roku 2002 vám poskytuje 
zpravodajství z významných událostí a 
rozhovory se členy business, politické, 
kulturní a diplomatické sféry.

LENKA HELENA KOENIGSMARK
Šéfredaktorka
Součástí magazínu od roku 2012. Stará se 
o to, aby se všechny události staly 
nezapomenutelnými.

LINDA ŠTUCBARTOVÁ
Chief Interviewer
Pro magazín pracuje od roku 2013. Je to 
nezastavitelná a nadšená novinářka, která 
vám přináší zábavné a zajímavé rozhovory.

PETRA KUBERNÁTOVÁ
Webmaster / IT Support
Součástí magazínu od roku 2014. Stará se o 
všechno, co je k vidění online. Vše co jde na 
náš web, sociální sítě či do newsletteru 
prochází jejíma rukama.

EVA ANDEROVÁ
Business Partner
Dáma s rozsáhlými zkušenostmi z vysokých 
státních pozic nabízí náhled do politiky a 
diplomacie, což z ní dělá nepostradatelného 
partnera pro náš magazín.

MARTINA HOŠKOVÁ
Editorka
Pracuje pro magazín víc jak desetiletí a žádná 
událost, rozhovor nebo článek se v magazínu 
neobjeví bez jejího přísného a důkladného 
pohledu. 

5,370,000  zobrazení v roce 2019

795,000  návštěvníků v roce 2019

60,000  odběratelů newsletteru

15,000  sledujících na sociálních sítích
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