Instagram magazin – Médiaajánlat
A közösségi média világában meghatározó, öt éve működő socialdaily.com online hírportál
első, 100 oldalas kiadványa az Instagram magazin. Az újság egyedülálló betekintést nyújt
nemcsak az Instagram történetébe, statisztikai adataiba és egyfajta használati útmutatóként
funkcionál, hanem témáink között sztárok, celebek, beauty bloggerek, járművek,
shoppingolás, külföldi és hazai pózolóhelyek oldalainak, szelfitrükkök és a legjobb képeket
készítő mobilok, alkalmazások bemutatása is szerepel. Az Instagram használatának részleteit
és a hozzá köthető témák széles tárházát ismertetjük a magazinban.
A kiadvány készítésében a MediaCity egykori főszerkesztője, a Világgazdaság volt
szerkesztője, valamint neves hazai közösségimédia-szakértők is részt vesznek.

Célcsoport
Az Instagram magazin célcsoportja a 18–49 éves korosztály. A lap cikkei hasznos
információkat nyújtanak azok számára, akik rendszeres használói az Instagramnak, valamint a
különféle közösségimédia-felületeknek, illetve azoknak is, akik még csak most ismerkednek
az Instagrammal.
Megjelenés
Tervezett időpont: 2019. április-május.
A lap tervezett mérete: 203*265 mm.
Terjesztési kör
350 000 fős követői bázissal rendelkezünk három facebookos csoportunkban (Social Daily,
Leg Like és Qva jo), amelyekben hirdetni fogjuk a magazint, és nyereményjátékot is
szervezünk olvasóink között. Ezáltal a magyar lakosság széles körű elérését tesszük lehetővé.
Digitálisan letölthető és lapozható változatban, valamint 4000 nyomtatott példányban
vásárolható meg kiadványunk.

Hirdetési méretek és tarifák
B1 címlap

490 000 Ft

B2

290 000 Ft

B3

260 000 Ft

B4

375 000 Ft

1/1

200 000 Ft

1/2

120 000 Ft

1/3

80 000 Ft

1/4

60 000 Ft

PR-cikk, kétoldalas interjú

380 000 Ft

„Behúzás”

ár kérésre

Egyedi megjelenés külön megállapodás alapján történik.
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Online megjelenés a socialdaily.com-on
Méret, típus, ár megadása kérésre
Közösségi oldalakon való megjelenés
50 000 Ft + áfa/poszt/facebookos csoport
Hírlevél kiküldése a Megrendelő szerint
Hírlevél banner alkalmanként 80 000 Ft + áfa

Csomagajánlat, keretszerződés egyedi igény és egyeztetés alapján
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