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fresh

MédiaAjánló

Nem csak
Magyarországon

Havi akciós MOL-ajánlatok
– megéri hazavinni

Autós életérzés, tavasztól őszig kerékpáros
tartalmak, változatos utazási tippek bel- és
külföldön, tematikus gasztronómiai és országos
kulturális ajánlatok, izgalmas beszélgetések
a hazai közélet kedvelt szereplőivel, exkluzív
sztárinterjúk Hollywoodból. Ez is mind a Fresh,
ráadásul nemcsak hazánkban, de határainkon
túl is: Romániában magyar nyelven 30 000,
románul 130 000 példányban, Szlovákiában
magyar nyelven 5000, szlovákul 45 000
példányban, speciális helyi tartalmakkal
kiegészülve.

Miért a Fresh?
Ötlet, információ, inspiráció – ezt kínálja
a MOL Nyrt. és a Hamu és Gyémánt
Kiadó gondozásában havonta megjelenő
utazás és életmód fókuszú magazin, mely
elsősorban azokhoz az úton lévőkhöz szól,
akik a töltőállomásokra gyalog, kerékpárral
vagy autóval érkezve kellemes, ismerős
környezetben szeretnének megpihenni.
E pihenők mellé kínál ötletes és tartalmas
olvasnivalót a 130 000 példányban megjelenő,
országszerte több mint 400 MOL-kúton
ingyenesen elérhető Fresh magazin.

A Fresh hasznos társa…
…a szenvedélyes utazónak, aki tudja, nem
megérkezni, úton lenni az igazi kaland. Tematikus
gyűjtéseivel, változatos úti tippjeivel (legyen
szó romantikus búvóhelyekről vagy hazánk
leglátványosabb autós útjairól) a magain
számukra kínál havi muníciót.
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…a trendvadász típusnak, aki szeret egy
lépéssel a többiek előtt járni. Emberekről,
helyekről, eseményekről egy picit mindig előbb
és többet tudni, aki él-hal a stílusos, igényes,
trendi dolgokért, legyen szó egy csésze kávéról,
egy jó étteremről, egy szép fotóról vagy épp az
aktuális divattrendekről.
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…az autós témák felfedezőjének, akit
érdekelnek a legfrissebb trendek, látványos és
izgalmas hírek, autóipari tendenciák, a közérthető
és felhasználóként is hasznos autótesztek,
bemutatók. Vagyis minden, ami autó.

s
a Nasza. Síelő
Dobra Kasz
konyha.
lező lengyel
hangulat, köte
arát.
Vegetáriánusb

Szl ová kia
Cho pok Jas ná,
km
pesttől: 270

A Fresh nem pusztán informál és szórakoztat,
de konkrét anyagi előnyhöz is juttatja olvasóit,
akik e kiadványból értesülhetnek a MOL
töltőállomásain elérhető havi akciókról, termékés szolgáltatás újdonságokról, s az ingyenes
magazin mellé minden hónapban több száz
forint értékű kupon is jár, így nem kérdés:
a Fresh-t haza kell vinni!
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HIRDETÉSI FELÜLET
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1 / 1

1 390 000 Ft + ÁFA

2 / 1

2 090 000 Ft + ÁFA

1/2 

790 000 Ft + ÁFA

1 / 3

590 000 Ft + ÁFA

2 / 3

890 000 Ft + ÁFA

1 / 4

390 000 Ft + ÁFA

1 / 8

290 000 Ft + ÁFA

B2

1 590 000 Ft + ÁFA

B3

1 490 000 Ft + ÁFA

B4

1 790 000 Ft + ÁFA

kihajtós borító

2 190 000 Ft + ÁFA

Hirdetési méretek
Hirdetési felület	
1/1
2/1
1 / 2 fekvő
B2
B3
B4

Tükör	

Vágott	Kifutó

185 × 265 mm
400 × 265 mm
185 × 130 mm
185 × 265 mm
185 × 265 mm
185 × 265 mm

A magazin paraméterei
Terjedelem: 36 színes oldal
Méret: 210 × 297 mm (A/4)
Papírminőség: 80 g-os Galerie one fényes műnyomó
Nyomtatás: rotációs ofszet

210 × 297 mm
420 × 297 mm
210 × 146 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm

220 × 307 mm
430 × 307 mm
220 × 156 mm
220 × 307 mm
220 × 307 mm
220 × 307 mm

Hirdetési paraméterek
Hirdetési anyagleadás: jpg, tif, 300 dpi, CMYK,
proof színminták
Rácssűrűség: 60

Terjesztés
130 000 példány magyarországi MOL töltőállomásokon
80 000 példány szlovákiai töltőállomásokon
140 000 példány romániai töltőállomásokon

Megjelenések
Lapszám 	Megjelenés 	Megrendelési határidő	Anyagleadási határidő
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január

2017. január 02.
2017. február 01.
2017. március 01.
2017. április 02.
2017. május 02.
2017. június 02.
2017. július 01.
2017. augusztus 01.
2017. szeptember 01.
2017. október 01.
2017. november 02.
2017. december 01.
2018. január 02.

2016. december 10.
2017. január 10.
2017. február 10.
2017. március 12.
2017. április 10.
2017. május 12.
2017. június 11.
2017. július 10.
2017. augusztus 11.
2017. szeptember 12.
2017. október 14.
2017. november 12.
2017. november 20.

2016. december 14.
2017. január 17.
2017. február 14.
2017. március 14.
2017. április 14.
2017. május 16.
2017. június 16.
2017. július 15.
2017. augusztus 16.
2017. szeptember 15.
2017. október 16.
2017. november 14.
2017. december 05.

HG Media / 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. / Telefon: 398-8350
E-mail: hirdetes@kodmedia.hu

