Magazin felületek
1/1
kifutó

1/1 tükör
1/1 kifutó
Ár:

180 x 247 mm
210 x 297 mm (kifutó 5 mm)
80.000.-

2/1
tükör vagy kifutó

2/1 tükör
2/1 kifutó
Ár:

360 x 247 mm
420 x 297 mm (kifutó 5 mm)
130.000.-

1/1
tükör

Média ajánlat 2016
(magazin és weboldal)

Az Aromatika magazin egy olyan negyedévente megjelenő digitális formátumú vagyis e-magazin, amelyik az aromaterápiát, a gyógynövényeket és a természetes gyógymódokat népszerűsíti számonként közel 80 oldalon. A magazin
nem csak szakmai szemmel nézi a témát de az azzal még csak ismerkedőknek,
vagy az iránt érdekődknek is élvezetes és érdekfeszítő cikkekkel jelentkezik.
A lap Magyarországon egyedülálló, ebben a témában hasonló szakmai jellegű kiadvány még nem létezik a piacon. A szerkesztőség és az állandó szakértők maguk is természetgyógyászattal és aromaterápiával foglalkoznak.
Az egyes kiadványokban magyar és külföldi szakemberek irásai, cikkei is rendszeresen megjelennnek. Külföldi, aromaterápiával foglalkozó szakfolyóiratokkal
való kapcsolatunknak köszönhetően lehetőségünk van átvenni további, a nagyvilágban megjelent a témával kapcsolatos, ahhoz szervesen hozzátartozó anyagokat is. A magazint az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesülete saját szakmai kiadványának tekinti, amely az Egyesület szakmai tagjai részére ingyenes.
Az aktuális és a korábban megjelent példányok az AROMATIKA hivatalos weboldaláról tölthetők le. Egy szám ára bruttó 1 270 Ft banki előre utalással vagy Paypal
-on keresztül történő kiegyenlítéssel.
Állandó rovatok
Dosszié
Gyógynövények
Hagyományok
7. érzék
Hordozók

Aromakonyha
Beauty
Környezet
Könyvajánló

Fenntartjuk a jogot, hogy a
leadandó hirdetések és PR
cikkek megjelenését elutasítsuk, ha azok a magazin
filozófiájával nem egyeznek, vagy másokra sértő
tartalommal rendelkeznek.

1/2
fekvő

1/2 fekvő tükör
180 x 123,5 mm
1/2 kifutó
210 x 148,5 mm (kifutó 5 mm)
Ár:
50.000.-

1/3 álló tükör
1/3 álló kifutó
Ár:

1/3
álló

1/4

csík

1/1
B3 v. B4

1/4 90 x 123,5 mm
25.000.Ár:

Csík
Ár:

216 x 37mm
15.000.-

B3 v B4
kifutó
Ár:

60 x 247 mm
74,5 x 262 mm (kifutó 5 mm)
40.000.-

1/16

Lista:
Szöveg:
Ár:

1/16 45 x 61,75 mm
15.000.Ár:

kép: 62 x 32 mm
Max. 300 karakter
10.000.-

210 x 297 mm
90.000.-

Online felületek
Főoldal DOME
Ár:

kép: 1425 x 401 px
30.000.-

Aloldal DOME
Ár:

kép: 1425 x 401 px
20.000.-

Sidebar
banner aloldal
Ár:

kép: 229 x 263 px

Sidebar
főoldal
Ár:

kép: 211 x 300 px

Csík
főoldal
Ár:

kép: 103 x 90 px

Csík
aloldal
Ár:

kép: 103 x 90 px

10.000.-

15.000.-

9.000.-

7.000.-

A megjelenések 1 hónapra értendők. Alkalmas fájlformátumok (jpg, png, gif)

Egyéb felületek
Eseménynaptár (6 hónap) a weboldalon

Ár: 30.000.-

PR cikk *2 oldal (kb. 400 szó képpel) a magazinban

Ár: 50.000.-

Technikai paraméterek:
Méret: 210 x 297 mm
Terjedelem: 52-80 oldal
Megjelenés: negyedévente

Kedvezmények:
2-3 megjelenés esetén
4-5 megjelenés esetén
Éves lekötés esetén egyedi
megállapodás szerint

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27%-os áfát!

10%
20%

Demográfia: korcsoport:18-65 év, nők és férfia kb. 50-50%-ban. A webhely látogatói kb. 20%-ban valamilyen mobil eszközt használnak (tablet,
mobil stb) - forrás: Google Analytics.
A weboldal sablonja reszponzív.
ISSN szám: ISSN 2064-5503
Kiadja:
Autó és Élet Szervíz Kft. 1163 Budapest Veres Péter út 51.
Adószám: 25127621-2-42
Telefon: 06.20.9.604.393
e-mail: aromatikamagazin@gmail.com

WWW.AROMATIKA.HU

