Celkový počet výtlačkov doteraz
80 000 ks

Celkový počet výtlačkov ročne
minimálne 12 000 ks

Minimálna čítanosť
200 000 na každé vydanie

Dve vydania ročne - letné a zimné podľa hlavných turistických sezón. Magazín nemá remitendu, zostáva v ubytovacích zariadeniach.
Cieľom TATRY Magazínu je podporiť imidž Tatier. Je distribuovaný regionálne a predstavuje najnavštevovanejšie miesta na Slovensku, ale nejde o regionálny časopis. Jeho čitateľmi sú dovolenkári teda ľudia, ktorí navštevujú hotely, kaviarne, reštaurácie, wellnessy
a iné zariadenia cestovného ruchu. Stránky magazínu ukazujú návštevníkom, že na Slovensku máme nádherné miesta, že vieme
poskytnúť zážitok, relax, zábavu a pôžitok z krás a chutí, ktoré sa dajú nasávať všetkými zmyslami.

PRVÝ lifestylový magazín o živote v Tatrách
TATRY MAGAZÍN vám už siedmy rok ponúka články o zaujímavostiach, udalostiach
a atrakciách pod Tatrami. Časopis, ktorý ste si obľúbili sa dočkal veľkého uznania u odbornej
verejnosti. Získal cenu - Inovácia roka v cestovnom ruchu, môže sa tiež pochváliť
obhajobou ocenenia najlepšie PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA a špeciálnOU cenOU
GRAND PRIX, PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA.

Cieľová

skupina

o
f
y
n
i cen
OCENENIA

návštevníci Vysokých a Nízkych Tatier a okolia
vo veku od 18 do 65 rokov

Distribúcia

Podnikové médium
roka 2015, 2016, 2017

do všetkých zmluvných stredísk Vysokých a Nízkych Tatier (hotely,
penzióny, wellness centrá, obchody, prevádzky cestovného ruchu a i.)

Počet

strán

Špeciálna cena poroty
2015

120 strán

Tlač

formát 227 x 280 mm + 3 mm spadávka
obálka: farebnosť 4+4, papier 300 g/m2, lamino matné, UV lak
vnútro: farebnosť 4+4, papier 130 g/m2

Tlačený

náklad

minimálne 6 000 ks

Elektronická

Inovatívny čin
v cestovnom ruchu 2016
Grand Prix
2016

verzia aktuálneho magazínu

www.gotatry.sk/tatry-magazin

Ponuka inzercie

cenník platný od

1/1

2/1

Rozmery:

Rozmery:

spadávka:

233 x 286 mm

spadávka:

460 x 286 mm

zrkadlo:

227 x 280 mm

zrkadlo:

454 x 280 mm

990 €

Obálka
zadná strana

2 990 €

strana

1 990 €

2.a 3.

1. 1. 2018

1 690 €

PR článok

1/1
2/1

890 €
1 490 €

Uzávierky
zima
leto

Ceny sú uvedené bez DPH.

Iné formáty inzercie a zľavy za objem a opakovanie predmetom dohody.
Platobné podmienky: platba do 20 dní odo dňa vystavenia faktúry netto.

Vzniká pod záštitou:

inzercie

podklady
na pr články

29. 10. 2018
30. 4. 2019

19. 10. 2018
18. 4. 2019

• Kvalitný časopis v atraktívnej
grafike
• Pútavé lifestylové čítanie
• Inšpirácia pre dovolenkára
v nevtieravej podobe
• Dovolenkár nájde magazín
na miestach, kde má čas
čítať - hotelové haly, kaviarne, lobby bary, wellnesy,
hotelové izby...
• Distribúcia je zadarmo v zariadeniach cestovného ruchu
• Magazín je vydávaný 2 krát
ročne podľa hlavných sezón
- leto a zima
• Minimálna čítanosť 200 000
na každé vydanie - čítanosť
časopisu je niekoľkonásobne
vyššia ako náklad nakoľko
každé vydanie je dostupné
až pol roka a nejde o typ
časopisu, ktorý si návštevník
berie so sebou, inšpiruje sa
ním počas pobytu, takže
zostáva k nahliadnutiu pre
nových klientov
• Nulová remitenda

Kontakty:
e-mail: sarafinova@visitliptov.sk
Tel.: +421 918 580 205
Adresa vydavateľa:
PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 29
052 01 Spišská Nová Ves
progrup@progrup.sk

