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A Magazinok terjesztése

a Bútorajánló Magazin negyedévente a trendlakás 
című országos terjesztésű lakberendezési magazin 
melléklete. Emellett hirdetőink kiadványpultjain kí-
nálják magukat, ahol egyértelműen a potenciális 
vásárlókkal találkozik a magazin. 
Vásárlóinkon, olvasóinkon keresztül az egész csa-
ládhoz eljut a lap, bekerülünk az otthonukba, ahol 
nézegetik, átlapozgatják, tervezgetnek, kalkulálnak 
és ….? Vásárolnak!!!. Ez a lényeg és ezért javasolom 
minden bútorgyártónak a magazinban való megje-
lenést forgalmazó hely megjelölésével együtt.
Hirdetőink 200 db magazint kapnak grátisz.

Miért érdemes megjelenni a Bútorajánló Magazinban?

Örömmel jelenthetem be, ismét megjelenik Magyarország 2. Bútorajánló Magazinja, mely az összes hazai és 
külföldi bútorgyártó által készített termékek bemutatására most alkalmat ad. Rengeteg munka és egy sikeres, 
ötletgazdag csapat biztosítja a magazin színvonalas és hatékony pozicionálását a piacon, melyből az olvasó és a 
megjelenő cég közös hangot talál, melyet aztán sikerrel koronázhat meg.

A Bútorajánló Magazin elődje, közel 18 éves múltra tekint vissza. A nagy sikerre való tekintettel úgy döntöttünk, 
hogy bővítjük a magazin tartalmát, és lehetővé tesszük több hazai és külföldi bútor gyártók számára is a maga-
zinban való megjelenés lehetőségét. 
A kiadványban az árak megjelentetése nem lehetséges.
Az olvasók szeretik a lapot, várják, számítanak a megjelenésére, és az otthonukba viszik. Szeretnénk még több 
bútorkínálatot varázsolni számukra.
Valljuk, hogy a fejlődés legfontosabb motorja a kreatív és hatékony termékfejlesztés, ezért is született sikerre a 
Bútorajánló Magazin.



Nyomdai paraméterek:
Vágott méret: 
215 x 280 mm
Terjedelem: 
120+4 oldal
Példányszám: 
40 000 példány
Nyomtatás: 
rotációs ofszet, 4+4 szín
Kötészet: 
ragasztókötés
Papír :   
(belív): 60 gr.  LWC
(borító): 150 gr. műnyomó 
fényes fóliázott

Anyagleadási paraméterek:
Nyomdakész anyag leadása: 
megjelenés előtt 20 nappal.

Lemondási és módosítási határidő: 
megjelenés előtt 4 héttel.

Áraink az ÁFÁT nem tartalmazzák.

Hirdetési díjak a Bútorajánló MagazinBan - nyoMtatott változat

Hirdetési díjak a Bútorajánló MagazinBan - online változat

saBlon oldalak az online 
Bútorajánló Magazin szerkesztéséHez

Felárak:
Különleges elhelyezési felár:
Borító B2, B3:
Borító B4:

+20%
+30%
+50%

Hirdetési díja a megjelenő cég anyaga a magazin stílusával azonos, kizárólag magyar bútor-
gyártó és bútorforgalmazó cégek részére. (mbik támogatásával)

1/2 o.

Tükörméret  Méretek (mm)  Vágott méret      Kifutóméret      Hirdetési árak

1/1 o.   215 x 280
215 x 140

225 x 290
225 x 145

96 000,-
55 000,-178 x 125

178 x 255

Hirdetési díj a cég saját design, szerkesztési formaként történő megjelenés esetén

a magazinban megadott 3 sablon egyike szerint:

1/2 o.

1/2 o.

Tükörméret  Méretek (mm)  Vágott méret      Kifutóméret      Hirdetési árak

1/1 o.   

1/1 o.   

215 x 280 225 x 290 300 000,-

20 000,-

196 000,-

15 000,-

178 x 125

Kedvezményes ajánlat:
Az első megjelenéshez grátisz 
megjelenést biztosítunk a  
www.trendlakás.hu honlapon.
(180 x 230 mm)
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képösszeállítások képösszeállítások

partnereink kínálatapartnereink kínálata

Cégnév

Kiemelt Bútorcsalád
Leírása

Bemutatkozó szöveg

000 000

Cégnév

Bemutatkozó szöveg



partnereink kínálata000

1/2 oldalas hirdetés

1/2 oldalas hirdetés

178 x 123 mm

178 x 123 mm


