Zdravie, wellness, kondícia

Mediakit

Každé vydanie časopisu FIT štýl je plné tipov na výživu, zdravie a cvičenie,
zdravých a chutných receptov, rovnako ako aj praktických tipov na krásu a
vlastný štýl. Prináša články o tom, ako zostať vo forme, vyzerať skvele,
inteligentne jesť, viesť efektívny tréning a cítiť sa fantasticky.
V časopise FIT štýl nájdete tiež rady, ako zvládnuť stres, budovať partnerský
vzťah, či rozvíjať pozitívny pohľad na život.
Časopis FIT štýl je jednoducho dôveryhodným zdrojom pre ženy aj mužov,
ktorí chcú žiť zdravo a naplno. Ženy, aj muži, ktorí oceňujú fyzické i
emocionálne zdravie, ocenia aj predplatné časopisu Fit a štýl.

Možnosti spolupráce:

Časopis FIT štýl

fitastyl.sk

Sociálne siete

Časopis FIT štýl
- zdravie, wellness, kondícia

Časopis, ktorý motivuje, inšpiruje, informuje, ako byť fit

Ročník:
Periodicita:
Počet čísel ročne:
Tlačený náklad:
Formát:
Väzba:
Papier:
Farebnosť:
Obálka:
Počet strán:
Cena výtlačku:

ôsmy
mesačník
12
19 000 ks
210 x 285 mm
V2
70 g/m2
4+4
180 g/m2
96 a viac
2,20€

Primárna cieľová skupina:
ženy a muži – aktívni ľudia s ambíciou starať sa o svoje telo, zdravie, zaujímajú sa o novinky
zo sveta výživy, športu, nových technológií, fitness, wellness, starostlivosti o telo zvonku i
zvnútra, všetky témy, ktoré súvisia s tým, aby ich život bol plnohodnotný, kvalitný a šťastný.
Chcú športovať, správne sa stravovať, používať kvalitné výrobky, dobre si zorganizovať čas
pre svoje záujmy, prácu, vzťahy s najbližšími. Jednoducho žiť svoj život čo najlepšie.

Časopis FIT štýl
- zdravie, wellness, kondícia

FIT štýl je tu pre tých, ktorí chcú zmeniť svoj život k lepšiemu

Pravidelné rubriky:
• Výživa
• Zdravie
• Pohyb
• Wellness svet
• Krása
• Móda
• BIO & eko
• Psychológia
• Príbehy
• Recepty

Cieľová skupina: aktívne ženy 18-65 rokov

Možnosti spolupráce:
Plošná inzercia

PR články

Vkladanie

Produktové
tipy a Novinky

Špeciálne marketingové projekty – na vyžiadanie

Plošná inzercia

Harmonogram vychádzania 2020

Portál fitastyl.sk:

Portál o zdravom životnom štýle pre aktívne ženy v každom veku a
nielen pre ne
Tréningové programy
Diéty a stravovanie
Zdravie a wellness
Poradne
Diskusie

Návštevnosť 1:
reálni užívatelia (RU): 100 000 / mesiac
pageviews (PV): 120 000 / mesiac
registrované užívateľky: 2 900
facebook fans: 22 500

1Zdroj:

Google Analytics 01-04/2018 + AIMmonitor 01-04/2018, IAB Slovakia, Gemius

Bannerová reklama:
Square
300x300/300x250
Zákl. cena CPT1: 19€

Double Square
300x600
Zákl. cena CPT1: 22€

Screen
990x200
Zákl. cena CPT1: 22€
Branding mobil standard
320x150
Zákl. cena CPT1: 25€
Branding desktop PC
990x200+160x600
Zákl. cena CPT1: 25€

Ďalšie rozmery:
Branding mobile MEDIUM
Branding mobile MINI
Mobile interscroller
Mobile sticker
Video banner v článku
Neštandardné formáty

320x100/360x100
320x50/360x50
300x600/300x300
320x50/360x50
responzívne 16:9
podľa dohody

24€/CPT
23€/CPT
25€/CPT
24€/CPT
35€/CPT
50€/CPT

PR, natívna reklama, video, sponzoring:

PR článok
(dodaný klientom)
PR článok s videom
(dodaný klientom)

Natívny článok
(písaný redakciou)

900€
1200€

od 1500€2

Video
(pripravené redakciou) od 2000 €2
Sponzoring rubriky
od 500 €2

Vklad letáku, brožúry, produktu do 300g (formát A4) – 0,20€
Vklad letáku a vzorky – 0,26€

Sociálne siete:
FB – post, súťaž

600€3

Instagram – post, súťaž 300€3

Súťaže, ankety, testy:

Súťaž klasická
(1 týždeň)
Súťaž/ projekt
(4 týždne)

600€3
od 3500€2,3

Anketa
Do 10 otázok (4týždne)

1600€3

Komplexnejšia viac ako 10 otázok garantovaný počet odpovedí
(4 týždne) - cena podľa dohody
Zber odpovedí a vyhodnotenie
Testovanie
testovanie produktu + recenzia,
10 respondentiek
1500€3
testovanie produktu + recenzia,
100 respondentiek
2000€3

Poznámky:
1)
CPT (cost per thousand) - cena za tisíc impresií / zobrazení
2)
Cena bude upresnená podľa skutočnej náročnosti na realizáciu
3)
Okrem finančnej odplaty dodá klient aj vecné ceny do súťaže / sampling pre testovanie
Uvedené ceny sú bez DPH.

Poštová adresa: ORBIS IN, s.r.o., P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3
Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: MAMA a ja, ORBIS IN, s.r.o., Kladnianska 46, 821 05 Bratislava,
Tel: +421 / 2 / 43 42 62 68, e-mail: redakcia@mamaaja.sk, www.mamaaja.sk
Obchodné oddelenie: Viktoria Haramiová, sales@orbisin.sk, 0911 128 860
Production: Jana Leontievová, obchod@orbisin.sk, 0911 977 988

