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Trendek,
inspirációk, öt let ek
műkörmösöknek és
pedikűrösöknek
2016 őszétől új köntösben és
megújult tartalommal
jelentkezik a Körömzápor
magazin. Valljuk, hogy a
naprakész tudás
elengedhetetlen ebben a
szakmában is és arra
törekszünk, hogy a
szakembereknek valódi és
hasznos segítséget nyújtsunk a
mindennapi szalonmunka
során.
Éljen hirdet ési
lehet őségeinkkel és érje el a
megfelelő célcsoport ját !

Lapinformációk
M éret : 210x297 mm

Terjeszt és: országos

Terjedelem: 32+4 oldal

Példányszám: 2000

Évfolyam: VII. évfolyam

Fogyaszt ói ár: 630 Ft

M egjelenés: kéthavonta
Célcsoport : 18-55 éves, városban élő nők, akik a műkörmös vagy
pedikűrős szakmában dolgoznak vagy tanulók. Igényesek a
szalonmunkájukra és nyitottak az új trendekre, fontos számukra, hogy
bővítsék a tudásukat, szakmai felkészültségüket.

Megjelenés és leadás 2017
LAPSZÁM
Körömzápor 1
Körömzápor 2
Körömzápor 3
Körömzápor 4
Körömzápor 5
Körömzápor 6

KÖZÉPPONTBAN
20 17 év trendszínei
Menyasszonyi körmök

MEGJELENÉS
február 10 .
április 5.

ANYAGLEADÁSI
HATÁRIDŐ
január 27.
március 24.

N yár van!

június 5.

május 24.

A sikeres körmös titka

augusztus 4.

július 26.

Ősszel is bátran a
színekkel

október 6.

szeptember 25.

Ünnepekre hangolódva

december 4.

november 20 .

A szerkesztőség a 2017. évi megjelenések változtatására fenntartja a jogot!

Hirdetési megjelenések és árak
Felület

1/ 1 hirdetés belívben
1/ 1 hirdetés borítón B 2,B 3, B 4
2/ 1 panoráma hirdetés
1/ 2 hirdetés
1/ 4 hirdetés
R ovatszponzoráció + 1/ 1 PR cikk

L istaár (Forint)

10 0 .0 0 0
125.0 0 0
180 .0 0 0
65.0 0 0
40 .0 0 0
110 .0 0 0

A hirdet éseket az alábbi formát umokban t udjuk fogadni:
Minden eset ben 300 Dpi felbont ással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.
Vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Qualit y), EPS;
kiadványszerkesztő programokból (InDesign stb.): PDF (Press Qualit y);
képszerkesztő programokból (Photoshop stb.): TIF (LZW t ömörít éssel), JPG (nem progresszív),kompozit EPS
(CMYK színmódban)
Nem kész hirdetések leadása esetén a kiadó által megbízott nyomdai előkészítőben a hirdetéseket a megrendelt hirdetés
listaárának 10%-áért készítik el. Az ehhez szükséges szöveges és képi anyagokat, az elkészítésre vonatkozó egyértelmű kéréseket
e-mailen fogadjuk. A hirdetés elkészítését közvetlenül kell megrendelni és úgy is kell fizetni, külön számla ellenében. Szövegek,
fotók leadásakor a szövegeket word formátumban e-mailen, a fotókat pedig eredeti formában, nyomdai feldolgozásra alkalmas
felbontásban (300 dpi) és méretben (minimum 500 kB), képfájlban fogadjuk
A hirdetési árak forintban értendők és nem tartalmazzák az Áfát. A szerkesztőség az árváltozásra fenntartja a jogot!

Hirdetési méretek
1/ 1 hirdet és álló formát um
Vágott méret: 210x297 mm
Kifutó méret: 220x307 mm

2/ 1 panoráma hirdet és álló
formát um
V ágott méret: 420x297 mm
K ifutó méret: 430x307 mm

1/ 2 hirdet és álló formát um
V ágott méret: 105x297 mm
K ifutó méret: 115x307 mm

1/ 2 hirdet és fekvő formát um
V ágott méret: 210x148,5 mm
K ifutó méret: 220x158,5 mm

1/ 4hirdet és álló formát um
V ágott méret: 105x148,5 mm
K ifutó méret: 115x158,5 mm

1/ 4hirdet és fekvő formát um
V ágott méret: 210x74,25 mm
K ifutó méret: 220x84,25 mm

További kérdése van?
Hirdetéssel kapcsolatos bővebb információ:
Szabados Gabriella
+36 70 452 8710
info@koromzapor.hu

