CO NAS WYRÓŻNIA?
Tatra Premium Magazine to:
jedyny ekskluzywny magazyn biznesowo-lifstylowy
z Podhala
przewodnik po różnorodnych treściach połączonych z reklamą
kontekstową wyselekcjonowanych partnerów.
rzetelne źródło informacji dot. najlepszych miejsc, marek, firm, usług
oraz eventów i wydarzeń
elegancka oprawa graficzna, zdjęcia najlepszych polskich fotografów,
artykuły doświadczonych redaktorów
wśród autorów znajdują się znane osobistości z Podhala i całej Polski
18 tys. egz. dostępnych bezpłatnie dla czytelników.

NAKŁAD
18 000 egz.

(dostępność dla czytelnika BEZPŁATNA)

wolumen: 124 str.

DYSTRYBUCJA
CAŁA POLSKA
W odpowiedniej formie, we właściwym miejscu i czasie dzięki współpracy
z wyspecjalizowanym dystrybutorem prasy w Polsce – firmą Art-Press.
190 prestiżowych hoteli
340 kawiarni i restauracji Press Caffe
120 biurowców i sal konferencyjnych w największych miastach w Polsce
Dodatkowa wysyłka spersonalizowana do 3 tys. najzamożniejszych Polaków.
Według naszych badań trafiamy do kadry menadżerskiej średniego i najwyższego szczebla,
przedstawicieli prestiżowych wolnych zawodów, właścicieli firm, mieszkańców i turystów.

PODHALE
Jesteśmy w ponad 1100 punktach partnerskich Karty Tatrzańskiej:
hotele, obiekty noclegowe, apartamenty wakacyjne, restauracje, kawiarnie, karczmy, stoki
narciarskie, baseny termalne, aquapark, strefy wellness & spa.
Dodatkowa dystrybucja lokalna do 90 wyselekcjonowanych, atrakcyjnych miejsc.
Docieramy do mieszkańców, turystów, właścicieli i gości punktów dystrybucji.
Nasza dystrybucja uzupełniana jest sukcesywnie w punktach kolportażu tak, aby
czytelnicy mieli dostęp do magazynu przez okres do 6 m-cy!

www.tatramagazine.pl

O CZYM PISZEMY?
Przedstawiamy wyjątkowych ludzi powiązanych z Podhalem i Podtatrzem,
ich pasje, styl życia i drogę na szczyt.
Odkrywamy najlepsze restauracje, kulinarne perły Podhala, wyjątkowe kluby,

CENNIK
Rozkładówka (II okładka+pierwsza strona) 6 500 zł
Rozkładówka (dwie strony sąsiadujce)

5 000 zł

Strona A4

3 500 zł

III okładka

4 000 zł

IV okładka

7 000 zł

1/2 strony

1 800 zł

butiki oraz hotele i obiekty noclegowe klasy premium.
Pokazujemy prestiżowe firmy i marki wybijające się na tle konkurencji
w całej Polsce.
Inspirujemy do aktywnego trybu życia, rozwoju osobistego, realizowania pasji
i spełniania marzeń.
Wracamy do przeszłości i korzeni Podhala opisując kulturę, sztukę
i historię regionu.

Zredagowanie artykułu sponsorowanego + 200 zł netto

ON-LINE

Wydanie papierowe wspieramy promocją
Państwa reklamy na naszej stronie internetowej:

www.tatramagazine.pl

PAKIETY PROMOCYJNE

ILOŚĆ EDYCJI

1 edycja

2 edycje

3 edycje

CENA STRONA A4

3 500 zł

5 000 zł

6 500 zł

5 000 zł

7 000 zł

9 000 zł

zredagowanie materiału reklamowego

zredagowanie materiału reklamowego

zredagowanie materiału reklamowego

przygotowanie pliku graficznego

przygotowanie pliku graficznego

przygotowanie pliku graficznego

reklama on-line

reklama on-line

reklama on-line

umieszczenie informacji o firmie/usłudze
w spisie treści

umieszczenie informacji o firmie/usłudze
w spisie treści.

CENA ROZKŁADÓWKA
(dwie strony sąsiadujące)

W PAKIECIE

baner reklamowy na stronie internetowej
(aktywny 3 miesiące)

ZAUFALI NAM

