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Abstract: The topic of
decreasing interest in
printed periodical has
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the business model
environment of their
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audience. There is
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publishers of these
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Zadání: Prostudujte
obchodní modely a
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využívají vybraní
vydavatelé tišt ných
periodik pro své
služby využívající
Internet. Diskutujte
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souvislosti s
technologiemi. Zkuste
najít další možné
obchodní modely a
technologie pro
vydavatele tišt ných
periodik pro jejich
služby využívající
internet. Analyzujte
nasazení nového
obchodního modelu
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height hunts down the mental break.
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