CSAJOK magazin
Fiatal, városi nõknek szóló ingyenes magazin!
Célcsoportunk: olyan 18 és 45 év közötti fiatal, városi nõkbõl szórakozni és élni vágyó
CSAJOKBÓL illetve magára és környezetére igényes anyukákból áll, akik a fodrásznál,
manikûrösnél vagy éppen a fogorvosnál ülve, igényes, szórakoztató kiadványt szeretnének
olvasni. Kiadványunk jó egyvelege a hasznos tanácsoknak és a szórakoztató írásoknak,
formátuma jól kezelhetõ, a legtöbb nõi táskában elfér.
LAPUNK TERJESZTÉSÉT ÚGY TERVEZTÜK MEG, HOGY LEHETÕLEG MINDEN OLYAN HELYEN
ELÉRHETÕ LEGYEN, AHOL A HÖLGYEK RÖVIDEBB, HOSSZABB IDEIG ELIDÕZNEK.
• Fogyasztószalonok
• Fogorvosi rendelõk
• Bioüzletek
• Hobby boltok
• Baba-mama üzletek
• Nyelviskolák
• Tánciskolák

• Fodrász szalonok
• Wellness centrumok
• Bevásárlóközpontok
• Éttermek
• Kávézók
• Edzõtermek
• Kiállítások

PIACI INFORMÁCIÓK:
Megjelenés: január 07, március 05, május 07, július 07,
szeptember 06, november 06
Példányszám: 30.000 db
Oldalszám: 48-76 oldal
Anyagleadási határidõ: minden második hónap 25-ig
Minõség: 80 gr belív, borító

ROVATSZERKEZETÜNK:
• Pletyka: külföldi, magyar sztárok
• Éttermek - kávézók - wellness szállodák bemutatása
• Utazás - egzotikus tájak, kalandok
• Dekor - kozmetika - újdonságok
• Életmód: wellness, természet gyógyászat
• Szépségápolási tanácsadás sminkesünk segítségével
• Divat - aktuális, divatos ruhák bemutatása stylistünk
segítségével
• Könyv, CD, színház, mozi ajánló
• Baba-Mama rovat

HIRDETÉSI TARIFÁK
1/4 60x90 mm álló
1/2 127x90 mm
1/1 145x210 mm + kifutó 5-5 mm
Borító I. 145x210 mm + kifutó 5-5 mm
Borító II, III, 145x210 mm kifutó 5-5mm
Borító IV: 145x210 mm + kifutó 5-5mm
Termékbemutatás ajánló, újdonságok rovatban:
(ruha, kozmetikai termék, könyv stb):

50.000.85.000.140.000.250.000.180.000.250.000.35.000 Ft.-

ANYAGLEADÁSI FELTÉTELEK
Minden hirdetési anyagot TIFF, EPS, JPG, PDF (kivéve CDR) fájlformátumban CD-n vagy e-mail-ben kérünk leadni, illetve fel lehet tölteni az
ftp szerverünkre is:
Szerver: ftp.otthonokeskertek.hu
belépési név: grafikus
jelszó: grafikus
A raszteres képeket 300 dpi felbontásban, valós méretben és CMYK színrendszerben kérjük. Az Illustrator, Photoshop és más, rétegeket
használó grafikai alkalmazások file-jainál a rétegek legyenek összeolvasztott (flattened) formában A Corel programok file-jait nem tudjuk
fogadni. A PDF file készítésekor legyenek a fontok beágyazva és ICC
profilok legyenek kikapcsolva.
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Kifutós hirdetés esetén
a vágott méretre körben 5 mm
rátöltés szükséges!

Áraink az áfát nem tartalmazzák.

Minden végsõ (kompozit) file kíséretében kérünk 1 db színhelyes
digitális vagy analóg proofot leadni. A próbanyomatoknak a hirdetést
tartalmazó file-ról kell készülniük.

