
 
 
 
 
 

komplexní informace z finančních trhů a ekonomiky  
pro profesionály  

 
Chcete mít přístup k informacím z finančních trhů v reálném čase? Chcete být přehledně, podrobně a rychle 

informováni o ekonomickém dění? K roční licenci na služby Patria Plus nyní můžete získat jeden z níže uvedených 
benefitů v hodnotě až 20 tisíc korun: 

 
 Roční předplatné The Fleet Sheet v hodnotě 20.000 Kč  

 The Fleet Sheet is a daily English-language news bulletin devoted to the business and political activities in the 
Czech Republic. The one-page bulletin is published in Prague every business day by 9 a.m. local time, and is 
available both domestically and internationally by fax. 

 10.000 Kč na Váš účet u online brokera Patria Direct  
 Využijte tento benefit, pokud chcete získat 10 000 Kč na investice do cenných papírů dle vlastního uvážení. 
Podmínkou získání prémie 10 000 Kč je podepsání komisionářské smlouvy s Patria Direct, a.s. - prémiová částka 
bude uložena na Váš účet u tohoto licencovaného obchodníka s cennými papíry. 

 Reklama na stránkách www.patria.cz v hodnotě 20.000 Kč 
 Oslovte 40 tisíc unikátních uživatelů našeho serveru (iAudit). Jde o exkluzivní skupinu návštěvníků - typickým 
uživatelem Patria.cz je podle SPIR Netmonitoru vzdělaný muž v produktivním věku s nadprůměrným příjmem a 
rozhodovací pravomocí. 

 Poukázka na večeři v luxusní restauraci v hodnotě 3.000 Kč  
 Zpříjemněte si večer v luxusní pražské restauraci konzumací dobrého jídla a pití dle vlastního výběru.  

 Roční předplatné časopisu Ekonom v hodnotě 1.820 Kč 
 Ekonomický týdeník jako vhodný doplněk servisu Patria Plus. Tištěná verze každý čtvrtek pravidelně na Vaši 
poštovní adresu. 

 Roční předplatné deníku Hospodářské noviny v hodnotě 3.695 Kč  
 Hospodářské noviny denně zasílané na Vaši poštovní adresu. 

 Poplatek za členství v Hospodářské komoře v hodnotě až 5.000 Kč  
 Hospodářská komora ČR zastupuje zájmy podnikatelů. Výhody členství v HK ČR spočívají v možnosti 
připomínkovat, volit a být volen do orgánů Hospodářské komory, ve výrazných slevách na všechny akce a služby 
poskytované HK ČR, zdarma časopis Podnikatelské lobby, pozvání na všechny semináře, konference, kontaktní 
jednání se zahraničními podnikateli, možnost členství v různých zahraničních databázích a klubech aj. 

Podmínky získání jakéhokoliv výše uvedeného benefitu:  
 nárok na benefit vzniká objednávkou služeb Patria Plus v hodnotě minimálně 
20.000 Kč (tj. celková platba musí dosáhnout této částky bez DPH) 

 nárok na zvolený benefit vzniká poté, co byla příslušná peněžní částka za služby 
Patria Plus připsána na bankovní účet Patrie 

Detailní informace na www.patriaplus.cz, tel. 221 424 332, info@patria.cz 

Tématické moduly Akcie, Ekonomika, Treasury, Zpravodajství   
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