MÉDIAAJÁNLAT 2021
A gyorsan változó divatszakmában a DivatMarketing a legfontosabb és
legmaradandóbb információforrás. A DivatMarketing a kis és nagy cégek
döntéshozóinak rendszeres, nélkülözhetetlen olvasmánya. Az egyetlen hazai
szaklap, átfogó képet nyújt a teljes szakmáról a kis- és nagykereskedelemtől a textilés ruházati iparig. A DivatMarketingben az Olvasók exkluzív híreket, tudósításokat és
aktuális kérdésekkel foglalkozó cikkeket, interjúkat, tanulmányokat olvashatnak,
előremutató divattrendekről és az aktuális divatról tájékozódhatnak. A 4000
példányban megjelenő lapban hazai témájú cikkek és a német TextilWirtschaft
szaklappal kötött megállapodás eredményeként nemzetközi tudósítók cikkei,
válogatott írásai olvashatók.
A DivatMarketing küldetése a divatszakma művelőinek életét hazai és nemzetközi
információkkal, írásokkal segíteni.

A LAP ÁLLANDÓ ROVATAI
HÍREK – ÜZLETI ÉLET – DIVAT – SZAKVÁSÁROK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Évjárat: 27. évfolyam
Példányszám: 4000 db
Megjelenik: évente 2 alkalommal
Éves előfizetői díj: 7500 Ft (+ 5% áfa).
A lap utcai terjesztésben nem kapható.
KAPCSOLAT
Kiadó és szerkesztőség:
DivatMédia Kft., 1506 Budapest, Pf.116.
Kiadó-főszerkesztő: DR. CSABA ANNA-MÁRIA
E-mail: amcsaba@divatmarketing.com
Telefon/Mobil: 36/20-399-2543
Hirdetésfelvétel, a szerződések és a nyomdai
anyagok postázási címe:
DIVATMÉDIA KFT.,
2040 Budaörs, Farkasréti út 89.
E-mail: info@divatmarketing.com
Internet: www.divatmarketing.com
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MÉRETEK ÉS FORMÁTUMOK

FIZETÉSI FELTÉTELEK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Fizetési határidő: a számlaküldéstől számított 8.
nap. A hirdetés megjelenésének napjáig történő
fizetés esetén 4% sconto. Késedelmes fizetés
esetén a Kiadó a mindenkori törvényben
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel, és a
további megjelenést mindaddig szünetelteti, amíg
Megrendelő az előző számlák értékét nem egyenlíti
ki. A hirdetés lapzárta után történő lemondása
esetén Megrendelő kötelezi magát, hogy a Kiadó
által kirótt fizetési kötelezettségnek eleget tesz, azaz
a nettó hirdetési összeggel azonos lemondási díjat
megfizeti.

Formátum: A4 (210x299 mm)
Nyomdatechnika: íves ofszetnyomás
Rácssűrűség: 150 lpi (60 lpcm)
Fogadott file-formátum:
*.doc, *.rtf, *xls, *jpg, *.ai, *.eps, *.tif
Word és Excel formátumba ágyazott logókat,
képeket nem tudunk feldolgozni. Excelben
készült grafikonokhoz kérjük az Excel táblázatot is
mellékelni. Nyomdai minőségű, 300 dpi felbontású
képeket tudunk csak megjelentetni! A logókat
vektorosan kérjük.
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