MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI MAGAZINJA

MÉDIAAJÁNLAT

KIDSOASIS – CSALÁDBARÁT UTAZÁSOK
MAGAZIN a KidsOasis tevékenységében
A KidsOasis egyedülálló szereplő a magyar turizmuspiacon és elkötelezett a magyar
családok, nagycsaládok, a többgenerációs utazások és a családbarát szemlélet
mellett.
Az

NYOMTATOTT MAGAZIN – a minősített családbarát védjegy,

a minősített családbarát szálláshelyek foglalóportálja, az online utazási magazin,
meseútikönyv-sorozat, a családbarát turizmus terén végzett szakmai tanácsadás,
konferenciaszervezés mellett – egy újabb lépés a célok felé.
A KidsOasis online magazinja 3 éve minőségi tartalmai által népszerű az utazó családok
körében. Tippek, tanácsok, élménybeszámolók segítik az utazás előkészületeit.
A print magazin az Utazik a család online felületünkön is olvasható.
www.utazikacsaladmagazin.hu

CÉLCSOPORT – Kikhez szólunk?
≥ gyermekes családokhoz, akiknek fontos a pillanatok közös megélése,
a családi élmények, a közös utazás
≥ szülőknek, akik tudnak és akarnak időt és pénzt áldozni a családjukra
≥ jó jövedelmi körülményekkel rendelkező, tudatos, aktív fogyasztó,
25-49 év közötti édesanyáknak, édesapáknak
≥ másodlagos célcsoportunk az unokáikra költeni szerető nagyszülők
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– PRINT MAGAZIN
Az

MAGAZIN családi utazási témákkal foglalkozó, színes, igényes,

negyedévente megjelenő, ingyenes lap. A magazin hiánypótló, egyedülálló a hazai
magazinpiacon, még senki nem szólította meg print kiadvánnyal az utazni kívánó, vagy
utazáson éppen részt vevő családokat.
A nyomtatott kiadvány a családi utazást támogató és egyben szórakoztató tartalom.

TARTALOM – Miről szól a magazin?
≥ INTERJÚ – beszélgetések utazásról, családról, kikapcsolódásról
≥ HASZNOS – tippek, tanácsok, érdekességek
≥ LÁTNIVALÓ – programajánló, hazai célpontok családdal
≥ KÖRKÉP – különböző családokat kérdezünk utazásról, pihenésről, szokásokról
≥ GASZTRO – evés-ivás útközben
≥ MÚLT IDŐ – így nyaraltak régen
≥ LÉLEK – a nyaralás pszichológiája, gyerekkel pihenni
≥ SZAKMA – a hazai turizmus újdonságai érthetően
≥ GYEREKSZÁJ – így látják az apróságok
≥ BABÁVAL UTAZOM – kisbabás utazások

STÍLUS

≥ GYERMEKOLDAL – foglalkoztató oldalak, mesék

≥ olvasmányos, közvetlen, szórakoztató

≥ MIT VIGYÜNK? – utazáshoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások bemutatása: 		

≥ támogató és értékteremtő

úti kellékek, úti patika, élelmiszer, ruházat, szépségápolás, elektronika stb.
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≥ személyes élményeken alapuló slow újságírás

MAGAZIN

MIÉRT ÉRDEMES AZ
MAGAZINHOZ HIRDETŐKÉNT CSATLAKOZNI?
≥ Célzottan érjük el a közepesnél magasabb jövedelemmel bíró családokat, 		
akik a legtöbbet költik utazásokra és utazással kapcsolatos szolgáltatásokra.
≥ Olyan családokat szólítunk meg, akik fogékonyak a minőségi szolgáltatásokra,
szeretnek gyermekükkel minőségi időt tölteni.
≥ Olvasóink évente több alkalommal terveznek hazai és külföldi utazásokat,
így folyamatosan figyelemmel kísérik az online és a print magazin cikkeit, 		
ajánlatait.
≥ Az igényes és újító minőségi tartalom a benne megjelenő termékek számára
is értékes, egyedi megjelenési környezetet teremt.
≥ A print mellett online, folyamatosan frissülő tartalmakkal segítjük
és szórakoztatjuk a családokat, elsősorban az utazási döntéseket
legtöbb esetben meghozó édesanyákat.
≥ Partnereinkkel közösen sokat tehetünk a családbarát turizmus
továbbifejlődéséért és a családbarát szemlélet elfogadásáért,
terjesztéséért.
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Megjelenés: negyedévente

HIRDETÉSI TARIFÁK
FELÜLET

ÁR

AJÁNDÉK

Méret: 165x235 mm

1/3

187 000 Ft

Borító: 4 oldal, 4+4 szín, fényes műnyomó (250 g)

1/2

240 000 Ft

1 hét banner megjelenés
az online magazin
egyik rovat oldalán

388 000 Ft

Első megjelenés: 2017. május

1/1
vagy szponzorált
tartalom 1/1

TERJESZTÉS: minősített családbarát szálláshelyek, játszóházak, családi

BORÍTÓ 2

460 000 Ft

rendezvények (pl. Gyereksziget, KidExpo), turisztikai látványosságok,

BORÍTÓ 3

422 000 Ft

Nyomott példányszám: 10 000 darab

Belív: 36 oldal, 4+4 szín, fényes műnyomó (90 g)
Kötészet: irkafűzött

látogatóközpontok

BORÍTÓ 4

HIRDETÉSI MÉRETEK
MÉRETEK
1/3 (álló)
1/2 (fekvő)
1/1

VÁGOTT MÉRET

KIFUTÓ MÉRET

55×235 mm

65×245 mm

165×117,5 mm

175×127,5 mm

165×235 mm

175×245 mm

ANYAGLEADÁS

480 000 Ft

2 hét banner megjelenés
az online magazin
egyik rovat oldalán
2 hét banner megjelenés
az online magazin
főoldalán
2 hét banner megjelenés
az online magazin
főoldalán + egy választott
rovatban

3 szám lefoglalása esetén a harmadik megjelenésre 50% kedvezményt
biztosítunk!
Áraink nettó árak, a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák .
A kombinált és alternatív hirdetési formák megvalósításához
egyedi ajánlatot dolgozunk ki. Egyéni megbeszéléssel: behúzás,
hozzácsomagolás stb.

Kész hirdetés esetén: PDF/TIF/EPS/JPG fájlok, nagy felbontású (300 dpi) CMYK képek. Hirdetési alapanyagként képek esetében TIF/EPS/JPG
fájlok minimum 300 dpi felbontásban; szöveg esetében: Word dokumentum. Vektoros (EPS) anyagleadás esetén kérjük a betűk lekerekítését!
Logó: vektoros formában – Illustrator EPS / Corel Draw CDR. Utólagos reklamációt kizárólag színmintával (digitális proof/cromalin) együtt
átadott hirdetés esetében fogadunk el! Leadás módja: e-mailben marketing@kidsoasis.hu
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Kiadó: KIDSOASIS KFT.
Szerkesztőség címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26.
Telefon: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872
info@kidsoasis.hu
Hirdetésfelvétel: Heintz Tamás
marketing@kidsoasis.hu
Telefon: + 36 30 374 0774
www.kidsoasis.hu
www.facebook.com/kidsoasis.hu
www.utazikacsaladmagazin.hu

