Médiaajánlat
Az Autó és Stílus olvasói igazi autórajongók, akiket a közlekedés minden formája
érdekel, legyen szó erős sportkocsiról, takarékos villanyautóról, sokat látott
használtautóról vagy bármilyen kerekeken guruló járműről.
A lényeges újdonságok és izgalmas témák mellett egyedülálló hazai készítésű
összehasonlító tesztekkel jelentkezünk. 24 oldalon, magyar nyelven közöljük
partnerlapunk, a Quattroruote legérdekesebb tesztjeit, amelyekhez olasz
kollégáink saját tesztpályájukon végzik a kimerítő méréseket. Olvasóink izgalmas
autóit sajátos stílusú anyagokban mutatjuk be, tanácsaink az autót vásárlók és az
autózás iránt érdeklődők számára
egyaránt hasznosak, és
rendszeresen utánajárunk olyan
eseteknek, amelyek foglalkoztatják
az autósokat. Megújult dizájnnal,
84 oldalon!

Csordás Gábor
főszerkesztő

A termék leírása
Az Autó és Stílus bemutatja az
autós újdonságokat, objektíven
tájékoztat új modellekről és az
autósokat érdeklő témákról. Segít
abban, hogy az autóvásárlást
tervezők megtalálják az
igényeiknek legjobban megfelelő
típust. Érdekes írásaival és izgalmas
témáival a modern stílusú magazin
minden autórajongó számára
lebilincselő olvasmány.

A magazin pillérei
– Újdonságok az autók és a technológia világából
– Tesztek és menetpróbák a legújabb típusokkal, hasznos tapasztalatokkal és a
Quattroruote egyedülálló méréseivel
– Magazin: az autósokat érintő témák feldolgozása, életstílus-cikkek, ismert
emberek és olvasóink különleges autói

Célcsoport
18-65 éves ABC státuszú városi férfiak, akik autóvásárlást terveznek vagy
egyszerűen csak érdeklődnek az autók és műszaki cikkek iránt.
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A magazin előnyei
– Modern tartalom, letisztult forma, érthető stílus
– Hatékony elérés az autóvásárlást tervező vagy autók és műszaki cikkek iránt
érdeklődő férfiak célcsoportjában
– Partnerlapunk, Olaszország legrégebbi autós magazinja, a Quattroruote exkluzív
cikkei mérésekkel, magyar nyelven
– Biztos piaci hely a magyar autós magazinok között

Piaci adatok
– kéthavi megjelenés
– nyomtatott példányszám: 10 000 db
– eladott példányszám: 70% felett
– hűséges előfizetői kör
– digitális formában is előfizethető, amely tovább növeli az olvasók számát
– Facebook és Instagram jelenlét

Műszaki paraméterek
Megjelenés:
Terjedelem:
Méret:
Lapár:
Előfizetői ár:

minden második hónap utolsó szombatján
80+4 oldal
200 x 270 mm
795 Ft
665 Ft
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Hirdetési tarifák
Méret

Ár

1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
Junior oldal
B/II
B/III
B/IV
B/II + 1/1
2/1
2/3
sziget
címlaphirdetés

960 000 Ft
570 000 Ft
400 000 Ft
335 000 Ft
200 000 Ft
750 000 Ft
1 150 000 Ft
1 050 000 Ft
1 245 000 Ft
1 950 000 Ft
1 600 000 Ft
700 000 Ft
500 000 Ft
620 000 Ft

Elhelyezési felár: 15%
Új és rendszeres hirdetői partnereinknek is kedvezményeket biztosítunk.
A hirdetési árak 2016. november 1-től érvényesek.
Az áraink az áfát nem tartalmazzák.

Hirdetési méretek
Méret

1/1 álló
1/2 álló
1/2 fekvő
1/3 álló
1/3 fekvő
1/4 fekvő
2/1 fekvő
2/3 álló

Vágott méret (mm)

Kifutó méret (mm)

200 x 270
107 x 270
200 x 135
65 x 270
200 x 90
200 x 67
400 x 270
133 x 280

210 x 280
110 x 280
210 x 145
75 x 280
210 x 100
210 x 77
440 x 280
143 x 280
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Magyar Év Autója tag

A magazin főszerkesztője is tagja a Magyar Év Autója öttagú zsűrijének, amely az
importőrök által nevezett modellek alapos tesztelése után kimondottan magyar
szempontok szerint, több kategóriában választja meg a legjobbakat. Az Autós
Nagykoalíció által életre hívott díjra 26 márka nevezte be 58 modelljét 2022-re.

Megjelenés ütemezés 2022
Szám

Terjesztési időszak

Anyagleadás

Megjelenés

2022/1.
2022/2.
2022/3.
2022/4.
2022/5.
2022/6.
2023/1.

2022. február-március
2022. április-május
2022. június-július
2022. augusztus-szeptember
2022. október-november
2022. december-2023. január
2023. február-március

2022.01.21.
2022.03.18.
2022.05.20.
2022.07.22.
2022.09.16.
2022.11.18.
2023.01.20.

2022.01.29.
2022.03.26.
2022.05.28.
2022.07.30.
2022.09.24.
2022.11.26.
2023.01.28.

Kapcsolat
Watzker Éva
+36 20 932 4826
watzker@autoesstilus.hu

