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Protinude.cz – tipy, jak se doma zadarmo zabavit i 
vzdělávat, konečně na jednom místě 

 
Následkem zavření škol, rušení kulturních i sportovních akcí a živých eventů se 
na internetu objevilo nespočet možností, jak si tyto zážitky vynahradit virtuálně 
z domova. Je jich dokonce tolik, že začal být problém o nich udržovat přehled. 
Marketingová agentura LCG New Media proto připravila projekt Protinude.cz, 
který všechny tyto aktivity sdružuje přehledně na jednom místě. 

Zacvičit si denně jógu, zůstat v kondici s cvičebním plánem českých výsadkářů, navštívit 
virtuálně světová muzea nebo se naučit programovat pod vedením profesionálů. Portál 
Protinude.cz sdružuje na jednom místě různé aktivity, zábavu, kulturu nebo vzdělání, které 
můžete realizovat virtuálně z domovů a zdarma. Každý si tu přijde na své a kdokoliv také 
může zasílat své podněty a tipy, které by na webu neměly chybět. 

„Projekt je úplně na startu a zatím nám chodí nižší desítky tipů, ale každý den jejich počet 
roste. Snažíme se vyvarovat vyloženě prvoplánovému promu firem, ale přidávat zajímavé 
aktivity například neziskovek. Prostě vše, co je teď na internetu zdarma a má podle nás 
pro lidi nějakou přidanou hodnotu,“ vysvětluje záměr portálu Protinude.cz Vojtěch Lambert 
z LCG New Media. 

LCG New Media pracuje pro BAYER, STOCK, HONOR, Edenred, Galerii Harfa, Schuelke, 
festivaly HradyCZ, MAPO Group, Nemocnici Šumperk, Loterii Korunka, Festo, Grandhotel 
Pupp, Bondster a další firmy. V referencích má společnosti jako Omega Pharma, 
Bubbleology, BTL, Tour Espana, ERV pojišťovna, ERGO, BigBoard nebo Ferring. Více 
informací najdete na www.lcgnewmedia.cz. 
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O LCG NEW MEDIA: 
 
LCG New Media je fullservisová digitální agentura specializující se na brandovo-výkonnostní kampaně. 
Zaměřujeme se na vytváření strategií fungování značek a společností v digitálním prostředí. Navrhujeme unikátní 
ekosystémy pro společnosti na míru ať už prodejní, brandové nebo v rámci reputation managementu. 
Specializujeme se na propojování akvizičních kanálů a budování značky skrze sociální sítě a influencer marketingu. 



Jsme partnerem Google. Pro naše klienty řídíme kampaně na území Evropy, Ruska a US. Propojujeme online a 
offline strategie pro dosažení maximálních výsledků. Více informací na www.lcgnewmedia.cz/. 
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