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TerjeszTési adaTok

• 5 000 nyomott példány
• Ingyenes példányok szakmabelieknek
• Az újságos standokon 3 hónapon keresztül megvásárolható

CélCsoporT

• 18-49 év közötti férfiak, nők 
• Átlagos, vagy nagyobb jövedelemmel rendelkező
• Újdonságok iránt nyitott
• Szép tárgyakat az átlagosnál sokkal magasabbra értékelő
• A jó minőséget megkövetelő
• Műszaki érdeklődésű
• Jó értelemben vett megszállott
• Hagyománytisztelő
• Szívesen hoz létre gyűjteményt
• Státusszimbólumokra fogékony
• Megjelenésére sokat adó
• Az olvasók között nagy számban megtalálhatók az órás szakma képviselői

MiérT érdeMes hirdeTni Magazinunkban?

• Hirdetéseikkel a célközönséget hatékonyan érhetik el 
• Cég- és termékimage-erősítés lehetősége a stabil háttérrel rendelkező olvasók körében
• A piacra lépő prémium termékek bevezetése
• A magazin minden cikkét elolvassák, gyűjtik
• Márkahűség kialakításának lehetősége
• Olvasóink a nem szakmába vágó hirdetések útján hobbijuk gyakorlása közben
   találkozhatnak az Önök termékeivel, szolgáltatásaival
• Az olvasók magasra értékelik a nagy értékű, exkluzív cikkeket fogyasztói preferencia-sorrendjükben
• Nyitottak a negatív árrugalmasságú, magas státusszimbólum értékű cikkek felé
• Kiváló papír és nyomtatási minőség, látványos fotók

beharangozó

• A legismertebb óragyárak legkülönlegesebb darabjai
• Mit tudnak a legnagyobbak?
• Amiről a többségünk csak álmodozik
• Hogyan kerülhet egy óra akár 1 millió euróba:
• A Magyarországon valaha megjelent legszínvonalasabb magazin az időmérőkről
• Október végétől kapható az újságárusoknál. 
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Luxus Óra

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Ára:  1480 Ft
Összes példányszám: 5 000 db
Terjesztés:    országos
Terjedelem:   100 oldal
Vágott méret:   240x330 mm
Tükörméret:   190x275 mm
Előállítás:   nyomás 4 + 4 szín 
Papír:

 
belív:  150 g műnyomó

 
borító: 

 
250 g műnyomó, fóliázott

Nyomási eljárás:   íves ofszet
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Felület Méret lista ár

B/2 1/1 kifutó, tükör 246x336 mm, 190x275 mm 650 000 Ft + ÁFA

B/3 1/1 kifutó, tükör 246x336 mm, 190x275 mm 600 000 Ft + ÁFA

B/4 1/1 kifutó, tükör 246x336 mm, 190x275 mm 760 000 Ft + ÁFA

2/1 kifutó 486x336 mm                 1 090 000 Ft + ÁFA
1/1 kifutó 246x336 mm                    590 000 Ft + ÁFA
1/1 tükör 190x275 mm 590 000 Ft + ÁFA
1/3 kifutó álló 91x336 mm 265 000 Ft + ÁFA
1/3 tükör álló 60x275 mm 265 000 Ft + ÁFA


