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Časopis CzechIndustry vychází od roku 2002 jako čtvrtletník s podtitulem Magazín českého průmyslu,
obchodu, dopravy a stavebnictví. Jeho založení je spojeno se vznikem agentur MPO (CzechInvest,
CzechTrade), vydavatelem je společnost STUDIO P+P, s.r.o. Hlavním posláním časopisu je přinášet
informace o dění v hospodářské sféře v širších souvislostech.
Od počátku je zaměřen na propagaci českého průmyslu a jeho výsledků, představuje podnikatelské
a zaměstnavatelské svazy, profesní a zájmové organizace, významné společnosti a zahraničí subjekty
působící na českém trhu, informuje o spolupráci českých firem se zahraničními partnery, pozornost je
věnována exportu, vědě a výzkumu atd. Na jeho stránkách pravidelně vystupují nejvyšší představitelé
státní správy a samosprávy, významné osobnosti z podnikatelské sféry, majitelé firem, TOP
manažeři... Časopis přináší řadu rad a informací, zkušenosti úspěšných firem, které využívají
představitelé podniků a společností ke své práci. A také stanoviska a názory k zásadním otázkám
ovlivňujícím podnikatelské prostředí České republiky, etice podnikání, ale i k tématům mnohem širším.
Magazín je určen vrcholovému managementu obchodních a dalších společností v průmyslu, dopravě
a stavebnictví, ve státní správě a územní samosprávě, ve výrobních podnicích, dodavatelům
technologií a služeb, v poradenských firmách, významných bank, vysokých škol, ve společnostech
zabývajících se výzkumem a vývojem.
Časopis je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15448, ISSN 2464-5664.
Společnost STUDIO P+P, s.r.o., IČ 25054562, je registrována u Krajského obchodního soudu v Praze,
oddíl C, vložka 45721.
V naší práci se řídíme etickými principy novináře, pravidly slušnosti a dobrými mravy.

