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Mediální dům CZECH NEWS CENTER a. s. uvede na trh největší online projekt fotbalové ligy
Se startem fotbalové sezóny spouští mediální dům CZECH NEWS CENTER a. s. unikátní projekt pro
všechny fotbalové fanoušky. Vůbec poprvé v historii budou moci zájemci sledovat veškeré dění z
fotbalové Synot ligy na jednom internetovém portálu, a to zdarma a bez registrace. Projekt největší
databanky fotbalových online přenosů a záznamů na stránkách titulů vydavatelství CNC přináší
fanouškům také bohatý doprovodný program ke každému zápasu. Poprvé budou moci diváci sledovat
živý přenos z prvního zápasu sezóny Synot ligy v pátek 25. července od 18 hodin na stránkách
www.blesk.cz
Exkluzivní projekt mediální domu CZECH NEWS CENTER a. s. nabízí zcela novou koncepci sledování dění
na tuzemské fotbalové scéně. Na stránkách www.blesk.cz budou k dispozici všechny zápasy Synot ligy a tak
na rozdíl od TV přenosů není divák nucen si mezi zápasy vybírat, ale shlédnout může všechny. Dokonce bude
možné sledovat online i souběžné zápasy a mezi nimi přepínat. Díky velkolepému prostoru, jenž bude všem
zápasům věnován, vznikne pro každé utkání internetová podstránka se širokou nabídkou doprovodných
článků a aplikací. Tzv. streamy těchto zápasů budou obsahovat interaktivní prvky s diskuzemi a možností se
zpětně dívat na klíčové momenty přenosu. Diváci si během zápasu budou moci procházet různorodé statistiky
a hodnotit hráče.
„Součástí největšího webového projektu v historii českého fotbalu jsou nejen komentované přímé přenosy
všech zápasů, ale i sestřihy. V nich získá divák během chvilky přehled o všech důležitých momentech
odehraného utkání. Fanoušci se mohou těšit i na řadu pravidelných videorubrik, v nichž pro ně vybereme
nejlepší góly a zákroky kola, rozebereme hru některého z týmů či budeme hodnotit výkony rozhodčích. Na ligu
se podíváme i z té zábavné strany – přes nečekané minely, chorea fanoušků či hráčské finty. Prostě tak, aby
si každý divák našel to, co ho na fotbale baví,“ říká Lukáš Tomek, garant projektu a šéfredaktor deníku Sport a
portálu iSport.cz.
Libuše Šmuclerová, generální ředitelka mediální domu CZECH NEWS CENTER a. s. okomentovala unikátnost
projektu: „Náš tým vyvíjel koncept zprostředkování komplexních informací z fotbalové scény několik měsíců.
Pro fanoušky je fotbal nejen sport či zábava, ale životní styl, který znamená být neustále součástí dění.
Vydavatelství CZECH NEWS CENTER a. s. disponuje největším počtem profesionálních sportovních novinářů
v republice a proto věřím, že fanoušci ocení kromě jedinečné nabídky přenosů a sestřihů i kvalitně zpracované
články a reportáže, včetně informací ze zákulisí, které jinde nenajdou.“
Ve čtvrtek 24. července pořádá Synot liga tiskovou konferenci, na které bude oficiálně tento projekt
představen. Zároveň budou deník Sport a jeho webový portál www.iSport.cz uvedeni jako oficiální partneři
českého fotbalové ligy.
CZECH NEWS CENTER a. s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím tištěných a online
médií oslovuje téměř šest miliónů čtenářů. CZECH NEWS CENTER a. s. nabízí široké portfolio tištěných deníků, časopisů,
ale i online magazínů, webových projektů, aplikací či služby virtuálního operátora a tiskáren. V České republice zaujímá
CZECH NEWS CENTER a. s. 1. místo mezi vydavateli deníků a celkově mezi smíšenými vydavateli mu patří druhé místo.
Je vydavatelem tří celostátních deníků (Blesk, Aha!, Sport), které vycházejí 7krát týdně a patří jim 43 % deníkového trhu.
Významný podíl dosahuje mediální dům i na internetu.
Pod společností působí také dvě tiskárny sídlící v Praze a Ostravě, které jsou vlastněny a provozovány pod hlavičkou
CZECH PRINT CENTER a.s.. Mezi velmi úspěšné projekty společnosti patří první virtuální mobilní operátor –

BLESKmobil, který svým zákazníkům nabízí výhodné ceny za volání bez závazků, čímž si vydobyl pozici nejsilnějšího
virtuálního operátora v zemi.
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