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Tervezett tematika
Nyári különszámunkat a kertnek szenteljük, de nem klasszikus kerti
magazinról van szó. Az OTTHON Kert ugyanis nem a növényápolás
rejtelmeibe és nem a kertészet szakmai világába vezet be, hanem a brandre
építve, a kert mint inspiráló és stílusos környezet jelenik meg a magazinban.
Hogyan teheted szebbé a kerted? Hogyan változtasd nyaralóhellyé a hátsó
udvart? Hogyan hozhatod ki a maximumot a kis erkélyedből? Ezekre a
kérdésekre is választ adunk a Kert különszámban, de álomszép kertekből
sem lesz hiány.
Fő témáink:
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•
•
•
•
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Kertbemutatók
Szomoru Miklós, avagy a kertész kertje – Miklós tippeket is ad a vidéki
angolkert kialakításához
A blogger kertje: Mindenüttjóde blogger-lakberendező mutatja meg a
kertjét és ad tippeket a kültéri helyiségek kialakításához
Kert és díszei: dekor tippek a hobbikertésztől (szobrok, lámpások,
kovácsoltvas díszek és mások)
Egy német kert természetes úszótóval, hortenziákkal, citromfákkal, kültéri
pihenőhelyekkel és egy csodás télikerttel
• Egy angol kert modern hygge hangulatban: kerti sütögetős kunyhóval,
beton magas ágyásokkal, kültéri étkezővel
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Interjú: McMenemy Márkkal beszélgetünk a kertről,
kertészkedésről, kerti örömökről, és a legjobb kerti tippjeire is
kíváncsiak vagyunk
Klasszikus kedvencünk: a muskátli
Kertészkedj okosan: 21. század a kertben fókuszban a
fűnyírók, az öntözőrendszerek és a praktikus szerszámok
Inspiráló: Így lesz a kertből nyaralóhely: berendezzük a
pihenőhelyet, árnyékoljuk, grillezünk, játszóteret csinálunk.
Én kis kertész: hogyan varázsoljuk az apró udvart és a
balkont zöld oázissá. Kis helyen, kreatívan.
Stílusosan a szabadban: bazár-összeállítás háromféle
stílusban
Dosszié: A lakásfelújítási támogatás sokféle kerti dologra is
igényelhető. Egy oldalon összeszedjük, melyek ezek.
Külső nyílászáró, redőny, árnyékoló
Nyári konyha felújítása
Kerítésépítés
Kocsi beálló, garázs építése
Terasz, erkély, előtető építése
Térburkolat készítése, cseréje
Télikert kialakítása

Olvasói összetétel
Célcsoport:

20-49 éves aktív, dolgozó nő. AB társadalmi
státuszú, átlagon felüli jövedelemmel rendelkező városi lakos.
Legalább középfokú végzettségű. Érdeklődik a lakberendezés
iránt, nyitott mindentémára, amely az életminőséggel, az élettér
otthonossá,
divatossá
tételével
kapcsolatos.
Minőség
tekintetében igényes. Stílusos, divatos, megfelelő hangulatot
árasztó otthonra vágyik.

68% - női olvasók aránya
78% - a 18-59 évesek aránya
75% - a városi lakosok aránya

72% - a főbevásárlók aránya
67% - minimum középfokú végzettségűek
66% - az ABC12 státuszúak aránya
Forrás: TGI-NOK 2019/1-4, OTTHON magazin olvasók

Magazin tarifák
1/1

1 385 000 Ft

1/2

840 000 Ft

B/II

1 640 000 Ft

B/III

1 520 000 Ft

B/IV

1 730 000 Ft

2/1

2 375 000 Ft

A tarifaárak az áfát nem tartalmazzák!

Technikai paraméterek

Nyomott példányszám:

15 000 db

Papírminőség:

belív: 90 gr matt MWC
borító: 150 gr felületkezelt műnyomó,
külső oldalon matt fóliával

Tervezett terjedelem:

80+ 4 oldal

Terjesztési idő:

3 hónap

Megjelenés:

2021.06.03.

Anyagleadás:

2021.05.17.

Méretek
Tükör (mm)

Vágott (mm)

Kifutó (mm)

2/1

400 x 235

420 x 275

430 x 285

1/1

188 x 235

210 x 275

220 x 285

1/2 fekvő

188 x 115

210 x 135

220 x 145

BII

188 x 235

210 x 275

220 x 285

BIII

188 x 235

210 x 275

220 x 285

BIV

188 x 235

210 x 275

220 x 285

Címlap
buborék

Átmérő: 35 mm

Keresse Central kapcsolattartóját!

