Tisková zpráva

CZECH NEWS CENTER a. s.

18. 9. 2018

Deník E15 vydává další číslo magazínu E15 Premium „Jak vychovat úspěšné dítě“

Jaké jsou nejlepší univerzity světa a jak se studuje na Harvardu? Kam dát dítě na základní a střední školu? Má
cenu alternativní školství, nebo dokonce vzdělávání v domácnosti? Na všechny tyto otázky a samozřejmě ještě
mnohem více odpoví nové číslo magazínu E15 Premium, zaměřené na školu a vzdělávání.
V magazínu přinášíme rozhovor s profesorem Hejným, který vysvětluje, co je „matematika podle Hejného“ za fenomén,
jak vznikla a pro koho se hodí. Čtenář dostane žebříček nejžádanějších pražských škol a gymnázií a naopak i přehled
těch, které berou úplně každého. V analytickém materiálu nazvaném Vzdělání do složité doby odpovídáme na řadu
palčivých otázek spojených s profesní kariérou v moderní době. Díváme se také na soukromé a zahraniční školy
v Česku, kolik se v nich platí školné a zda se vyplatí tam dítě dát.
Redakce deníku E15 nenechala stranou ani byznysovou stránku tohoto sektoru. I vzdělávání a školství je sektorem, ve
kterém se pohybují velké peníze. Několik českých miliardářů má ve školství značné investice, i když většinou přiznávají, že
je to forma filantropie. Mezi největší investory patří Martin Roman, jehož škola PORG náleží mezi tuzemské špičky, a také
s ním přinášíme rozhovor.
Dvouměsíčník E15 Premium vydává redakce deníku E15. Každé číslo je hloubkovou sondou do jednoho aktuálního
byznysového segmentu a utváří tak platformu pro odborné diskuze o klíčových tématech. Letos vyšla čísla s investiční a
realitní tematikou, dále se čtenáři mohou těšit na magazín věnovaný inovacím v průmyslu a energetice, rozhovorový
speciál a žebříček nejbohatších Čechů.
Časopis je k dostání ve stáncích distributorů Relay a Geco, dále přes SMS prodej a na webových stránkách www.e15.cz.

CZECH NEWS CENTER a.s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů
oslovuje přes 3,7 milionu čtenářů tisku a více než 6,5 milionu návštěvníků internetu. Stovky tisíc dalších uživatelů využívají
ostatní digitální produkty, služby a aplikace CNC.
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