JJ
Základné informácie:
Časopis Životný štýl a kôň jednoznačne patrí medzi exkluzívne lifestylové mesačníky. Životný štýl a kôň je jediným časopisom na slovenskom mediálnom trhu s týmto
zameraním a je určený čitateľom, milovníkom prírody s možnosťami jej správneho využitia prostredníctvom aktivít ako jazdenie, golf, jachting... Nezabúda na predstavenie hotelových či gastronomických zariadení, ktoré môžu pomôcť čitateľom pri ich samotnom výbere. Na Slovensku pôsobí pod týmto názvom od roku 2007
a vychádza 11-krát do roka. Časopis v náklade 30 000 ks je svojim čitateľom dostupný prostredníctvom distribučnej siete Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s.
Niekoľko tisíc výtlačkov je adresne rozosielaných všetkým zaregistrovaným majiteľom jazdeckých klubov či koní v Slovenskej jazdeckej federácií a zároveň
i majiteľom závodných koní zaregistrovaných na bratislavskom Závodisku, š. p. Magazín Životný štýl a kôň však nie je určený len pre milovníkov koní,
ako samotný názov predurčuje, ale obsahuje i množstvo iných pravidelných rubrík, kde nájdete zväčša ex-kluzívne rozhovory so známymi osobnosťami
z politickej, kultúrnej či športovej oblasti, reportáže z najkrajších kútov sveta, rubriku obsahujúcu predstavenie noviniek na automobilovom trhu.

Technické informácie:
Kvalita: obálka – 250 g, lesklá , vnútro – 115 g lesklá, Väzba: V2, Rozsah: min. 84 str. vrátane obálky, Náklad: 30 000 ks, Cena: 1,63 €,
Periodicita: 11 čísel za rok, dvojčíslo: December – Január, Termín uzávierky inzercie: vždy k 20. predchádzajúceho mesiaca ako má číslo prísť na trh

Inzercia

Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať
5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument.
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
Ceny sú uvedené bez 20% DPH.
Zľavy pri viacnásobnom opakovaní

2/1
vnútorná dvojstrana

1/3 strany

3400 €

665 €

(420 x 275)

(210 x 91)

(70 x 275)

(105 x 137)

(210 x 68)

1/1 zadná vonkajšia obálka

3000 €

1/1 predná vnútorná obálka

2370 €

1/2 strany

930 €

1/1 zadná vnútorná obálka

2370 €

1/4 strany

499 €

1/1 strana vnútorná

1700 €
(210 x 275)

(210 x 137)

(105 x 275)

Bannerová reklama
www.zivotnystyl.eu
Pozícia

Rozmery

Cena

Zobrazenie

Flash banner

438 x 171px

150 EUR/mesiac

na celom portáli

Dolny banner

895 x 150px

130 EUR/mesiac

na celom portáli

Horny baner

895 x 87px

100EUR/mesiac

na celom portáli

Half banner

438 x 180px

80 EUR/mesiac

na celom portáli

Medium rectangle

213 x 150px

30 EUR/mesiac

na celom portáli

Ceny sú uvádzané bez DPH

Mesačník o životnom štýle
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