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czyli wszystko, co chciałbyś o nas wiedzieć...

CZYM JEST

lounge

?

*

Lounge to wysokiej jakości bezpłatny magazyn lifestyle’owy
o modzie, sztuce, ludziach i ich miejscach – o wszystkim tym,
co wyjątkowe w Twoim mieście.
Lounge Magazyn to minimum 96-stronicowy, bezpłatny miesięcznik o tematyce społeczno-kulturalnej. Drukowany na najwyższej jakości papierze w nakładzie 30 tys. egzemplarzy,
dystrybuowany jest posród starannie wyselekcjonowanych miejsc – znajdziesz nas w najlepszych barach i kafejkach, restauracjach, hotelach, salonach mody i urody, sklepach,
a także w centrach biurowych oraz biznesowo-konferencyjnych.
W Lounge znajdziesz m. in. bieżące informacje na temat najciekawszych wydarzeń społeczno-kulturalnych odbywających się w Krakowie, Warszawie, Trójmieście, Poznaniu
i Wrocławiu relacje z imprez, wywiady z ciekawymi ludźmi czy recenzje restauracji i barów.
Regularnie publikujemy także fotograficzne sesje mody, na których pokazujemy najnowsze
kolekcje oraz śledzimy na bieżąco nowe trendy i style.
Lounge Magazyn to nie tylko styl i kultura. To także doskonała nowoczesna platforma
komunikacyjna, dzięki której możesz z łatwością dotrzeć do specjalnie wyselekcjonowanej
grupy odbiorców.

_____________________
* suma miejsc dystrybucji w 7 miastach:
Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Trójmieście, Wrocławiu.

DLACZEGO MAGAZYN
lounge?
No właśnie... Dlaczego miałbyś reklamować się akurat u nas,
skoro na rynku prasowym jest dużo innych magazynów?
Dzięki rozwojowi mediów wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do darmowej rozrywki:
telewizje i rozgłośnie radiowe prześcigają się w rozwiązaniach programowych by
dogodzić odbiorcom, nie wspominając już o wszechwładnym internecie, w którym
możemy znaleźć wszystko. Dlatego Lounge z założenia jest i będzie magazynem
bezpłatnym (choć my wolimy określenie bezcenny), który dzięki swojej formie wnosi
świeży powiew i nową jakość do standardów medialnych, gwarantując, że nikt nie
przejdzie obok niego obojętnie.

DLACZEGO? OTO KILKA POWODÓW:
WYSOKA JAKOŚĆ

NASI CZYTELNICY

DYSTRYBUCJA

bo jakość ma znaczenie

bo wiek to tylko stan umysłu

bo docieramy do ludzi**

Lounge Magazyn od 6 lat zabiega o to,
aby być najlepszej jakości magazynem na
rynku ogólnopolskim.

Lounge Magazyn kierowany jest do ludzi
nowoczesnych, ceniących sobie wygodę,
jakość i styl.

Drukowany w formacie A4, w pełnym
kolorze, na najwyższej klasy papierze
i opatrzony profesjonalną szatą graficzną,
stanowi poważną konkurencję również
dla płatnych magazynów dostępnych na
rynku prasowym.

Według naszych badań trafiamy głównie
do odbiorców w wieku od 25 – 50 roku
życia: dyrektorów, prezesów, menadżerów,
przedstawicieli wolnych zawodów, specjalistów oraz właścicieli firm, z wykształceniem średnim i wyższym.

W przeciwieństwie do innych magazynów
– my wychodzimy do naszych czytelników – można powiedzieć, że wkładamy
im magazyn w ręce. Lounge, drukowany
w nakladzie 30 tys. egzemplarzy, dystrybuowany jest pośród starannie wyselekcjonowanych kafejek, barów, restauracji,
hoteli, spa, klubów fitness, sklepów, salonów mody oraz centrów konferencyjnych
i biurowych. Elektroniczna wersja dociera
do kilkunastu tysięcy odbiorców.

My wiemy, że wysoki standard naszej
gazety jest doskonałym odzwierciedleniem Twojej marki, dlatego staramy się
oferować naszym klientom profesjonalny
serwis oraz doskonałą jakość publikowanych u nas materiałów.

Chociaż wiek nie jest najważniejszy.
Ważniejsze jest to, że nasi czytelnicy to
ludzie, którzy potrafią cieszyć się życiem,
lubią modnie wyglądać, cenią sobie styl
i elegancję. To osoby, które wolny czas
spędzają na zabawie, robieniu zakupów, odwiedzaniu klubów i restauracji.
To konsumenci, dla których Twoja oferta
stanowi odzwierciedlenie ich stylu życia.

„

Za pomocą poczty docieramy również do
specjalnie wybranych adresów, banków,
instytucji finansowych i biur, a za pomocą
drogi elektronicznej także do kilku tysięcy użytkowników internetu miesięcznie.
A wszystko po to, aby Twoja reklama przez
cały długi miesiąc mogła swobodnie docierać do kluczowej grupy konsumentów.

Szacunkowo Lounge Magazyn w wersji drukowanej i elektronicznej
dociera nawet do 150 tys. odbiorców miesięcznie.

KALENDARZ WYDAWNICZY 2014/15
wydanie / miesiąc

termin
dostarczania
materiałów

zamknięcie
numeru

data
publikacji

luty

25 stycznia

30 stycznia

10 lutego

marzec

23 lutego

28 lutego

10 marca

kwiecień

25 marca

30 marca

10 kwietnia

maj

25 kwietnia

30 kwietnia

10 maja

czerwiec

25 maja

31 maja

10 czerwca

lipiec - sierpień

25 czerwca

30 czerwca

10 lipca

wrzesień

25 sierpnia

31 sierpnia

10 września

październik

25 września

30 września

10 październik

listopad

25 października

28 października

10 listopada

grudzień - styczeń

25 listopada

28 listopada

10 grudnia

Z przyczyn niezależnych od nas samych, redakcja Lounge zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydawniczych.

KONTAKT
Zadzwoń lub napisz:
Tel.: 12 633 77 33
E mail: info@loungemagazyn.pl

PRZYGOTUJ SWOJĄ REKLAMĘ
Materiały prosimy przygotować w postaci cyfrowej:
Prace przyjmujemy w formatach:
100%

w skali 1:1

300 dpi

CMYK

fonty zamienione
na krzywe

Spady i marginesy:

Całostronicowe
reklamy wymagaja
ok. 5 mm spadu
z każdej strony;
prosimy również
o zachowanie
odpowiedniej
odległości tekstów od
krawędzi cięcia
(ok. 15 mm).

PDF

PSD

EPS

AI

JPG

TIF

Materiały prosimy dostarczać przed terminem wyznaczonym
przez redakcję (czytaj > kalendarz wydawniczy):

mailem na adres:
info@loungemagazyn.pl

z odbitką próbną na nośnikach
CD/DVD (format PC/Mac)

jesz
TWOJA REKLAMA Potrzebu pomocy?
Nie masz gotowego materiału? Nie martw się!
Lounge Magazyn dysponuje zespołem profesjonalnych grafików
i fotografów, którzy zaprojektują Twoja reklamę według Twojego
lub naszego konceptu (ceny do uzgodnienia).
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, potrzebujesz pomocy odnośnie
Twojej reklamy lub po prostu chciałbyś poznac ludzi, z którymi
miałbyś współpracować – napisz, zadzwoń, przyjdź – czekamy
na Ciebie!

