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TELI VADREGÉNYES
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Honda Civic 1,5 VTEC
Turbo Sport Plus

AUTÓTESZT
képregényben
ŠKODA Fabia 1.0 TSI
mondjuk el Monte Carlo
Az X-Men világraszóló
hadjárata

Magazinunkban Rastislav Chvála, közismert
autós szakújságíró is havi rendszereséggel
teszteli számunkra a legújabb autómodelleket.
A helyi termelők támogatása a Slovnaft kiemelt
projektje, a vállalat nagy hangsúlyt fektet a
Naše najlepšie márkanév alatt forgalmazott
kézműves termékek promótálására, ezért
minden hónapban bemutatunk egy szlovákiai
kistermelőt és portékáját. Az értékteremtő,
hiteles és híres szlovákiai művészek és sportolók
mellett hollywoodi sztárokkal is olvashatnak
exkluzív, kizárólag a Fresh magazin olvasóinak
adott interjút. Mindezt igényes, a modern designtrendeknek megfelelő, élénk kivitelben, ahogyan
az elvárható egy nemzetközi magazintól, amely
Szlovákia mellett további európai uniós államokban
(Magyarország, Románia) jelenik meg – mindig az
adott ország olvasóinak kínált tartalommal.

UTAZÁS

kalandok Téli barangolások
két kerékenGASZTRONÓMIA
Duna menti
biciklitúrák

Karácsony,
csak édesen!

Hugh Jackman
k ép regén y hős va dá l l at
exkluzív interjú

Karácsonyi hangulatban
ADELA VINCZEOVÁ & VIKTOR VINCZE

MIÉRT FRESH?
Információk, újdonságok, trendek, gondolatok,
ötletek – ezt kínálja olvasóinak a Slovnaft havonta
megjelenő autós és életstílus magazinja, a Fresh.
A vállalat több mint 250 töltőállomásán,
ingyenesen elérhető kiadvány egyedi az
országban, hiszen amellett, hogy 45 ezer
példányban olvasható szlovák nyelven, DélSzlovákiában magyar nyelven is megjelenik,
további 5 ezer példányban.
A Fresh informatív, olvasmányos, olykor humoros
írásai számos érdekes témakörben születnek. A
magazinban olvashatnak a legújabb autós hírekről,
miközben az autóvezetők az adott évszaknak
megfelelő fontos és hasznos tanácsokat is kapnak.

EG: RASTISLAV

CHVÁLA

Vág mentén
A béke oázisa a

KÉP ÉS SZÖV

AUTÓTESZT
Citroën C3 Aircross
110 PureTech
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IUS

GASZTRONÓMIA
Induljon
a tökszezon!

TŰZ ÉS VÍZ A MOZIVÁSZNON ÉS AZ ÉLETBEN IS

Élete szerepében
exkluzív interjú: GEORGE CLOONEY

A Slovnaft különleges
ajánlatai – anyagilag is
megéri
Bár a Fresh ingyenes magazin, nemcsak
informál és szórakoztat, de számos
kedvezményt és anyagi előnyt kínál olvasóinak.
A havi akciósan kapható termékek mellett
a magazinból mindent megtudhatnak
a töltőállomások szolgáltatásairól és
fejlesztéseiről is. Megéri hazavinni!

A Fresh hasznos útitárs…

utazás
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AUTÓTESZT
Renault Mégane
Grandtour
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E & RESTAU

autóteszt

fresh-teszt

Váraktól tűzhányóig

Gyermekes csa

ládoknak
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…a szenvedélyes utazók számára, akiknek
az úti cél mellett maga az út is fontos.
A tematikusan összeállított, változatos úti
ajánlók, tippek (a romantikus hétvégéktől
az ország legszebb autós túráinak leírásáig)
minden hónapban érdekes ötletekkel
szolgálnak a párban, családdal vagy baráti
társasággal utazóknak.
…az autóipar legfontosabb innovációi,
újdonságai iránt érdeklődőknek, akik számára
fontos, hogy átfogó, rendszerezett információt
kapjanak a szlovákiai piacon elérhető új
modellekről.
…azok számára, akik szeretik megadni az
alaphangot, akik nem az új irányzatok után
kullognak, hanem jól tájékozottan mindig
egy lépéssel mások előtt akarnak járni
– legyen szó divatról, szépségápolásról,
gasztronómiáról, új eseményekről, trendi
helyekről, és a kifinomult életvitel megannyi
más összetevőjéről.
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HIRDETÉSI ÁRAK

HIRDETÉSI FELÜLET

2018

1 / 1

1 490 000 Ft

2 / 1

2 190 000 Ft

1/2 

830 000 Ft

1 / 3

630 000 Ft

2 / 3

950 000 Ft

1 / 4

420 000 Ft

B2

1 690 000 Ft

B3

1 590 000 Ft

B4

1 890 000 Ft

kihajtós borító

2 290 000 Ft

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

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

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

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

TERJESZTÉS
50 000 példány szlovákiai töltőállomásokon
130 000 példány magyarországi MOL töltőállomásokon
160 000 példány romániai töltőállomásokon

MEGJELENÉSEK
LAPSZÁM

MEGJELENÉS

MEGRENDELÉSI HATÁRIDŐ

ANYAGLEADÁSI HATÁRIDŐ

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január

2018. január 2.
2018. február 1.
2018. március 1.
2018. április 3.
2018. május 2.
2018. június 1.
2018. július 3.
2018. augusztus 1.
2018. szeptember 1.
2018. október 2.
2018. november 2.
2018. december 1.
2019. január 2.

2017. december 15.
2018. január 18.
2018. február 15.
2018. március 20.
2018. április 18.
2018. május 18.
2018. június 19.
2018. július 18.
2018. augusztus 18.
2018. szeptember 18.
2018. október 19.
2018. november 17.
2018. december 14.

2017. december 22.
2018. január 25.
2018. február 22.
2018. március 27.
2018. április 25.
2018. május 25.
2018. június 26.
2018. július 25.
2018. augusztus 25.
2018. szeptember 25.
2018. október 26.
2018. november 24.
2018. december 21.
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