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Minden, ami szülőként foglalkoztat!

médiaajánlat

család.
program.
élmény.

Kiknek szól?
A Kincs magazin a szülőknek szól, kezdőknek és haladóknak egyaránt.
Olvasói célközönségünk olyan apák és anyák, akiknek fontos:
•
•
•
•
•
•
•

a gyerekeikkel együtt töltött minőségi idő
hogy közös élményeket gyűjtsenek
hogy aktívan töltsék a szabadidejüket
játszva tanuljanak együtt a gyerekeikkel
a tudatos nevelés
az egészséges életmód
a folyamatos tanulás és inspiráció

Mi a magazin célja?
Hogy megkönnyítse a szülők dolgát és ötleteket adjon, legyen szó a hétvégi programok,
vagy az esti mesére szánt könyv kiválasztásáról, az egészséges tízórai elkészítéséről,
vagy a gyerekeikben folyton felmerülő kérdések megválaszolásáról.

Milyen „eszközökkel” érjük el a célunkat?
Minden hónapban válogatott gyűjtést készítünk a legjobb
• családbarát programokból (pl.: színházi előadás, mozipremier,
kézműves foglalkozás, szabadtéri fesztivál)
• gyerekkönyvekből és nevelést segítő kiadványokból
• hasznos termékekből, játékokból, divat- és szépségápolási cikkekből.

Mitől hiteles?
Állandó rovatainkban szakértők bevonásával adunk választ a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdésekre. (Pszichológusok, gyerekorvosok, sporttal foglalkozó szakemberek, edzők és oktatók.)

Hol találkozhatunk a magazinnal?
•
•

2017-től már árusításban is kapható a budapesti és Pest megyei Relay és Inmedio üzletekben.
Elérhető a fővárosi színházakban, mozikban, művelődési házakban, iskolákban és óvodákban, játszóházakban, sportkomplexumokban.

Emellett:
•
•
•

Heti programajánlót küldünk hírlevél formájában. Feliratkozás: www.kincsprogram.hu
Facebook-oldalunkon a programok mellett aktualitásokat közlünk és nyereményjátékokat
hirdetünk.
2017-ben indul a Kincs magazin applikációja, mely egy országos szintű program adatbázisként segít a szülőknek, bárhol is legyen a család.
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Listaárak
1/1 oldal

148x210 mm

1 050 000 Ft + Áfa

2/1 oldal 4C

297x210 mm

1 490 000 Ft + Áfa

1/2 oldal 4C

148x105 mm

650 000 Ft + Áfa

1/3 oldal 4C

50x210 mm

420 000 Ft + Áfa

1/4 oldal 4C

74x105 mm

275 000 Ft + Áfa

1/8 oldal 4C

74x52 mm

165 000 Ft + Áfa

B2

148x210 mm

1 390 000 Ft + Áfa

B3

148x210 mm

1 190 000 Ft + Áfa

B4

148x210 mm

1 590 000 Ft + Áfa

Anyagleadás:
a megjelenést megelőző hónap 15-e.
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