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A 2002 óta havonta megjelenő Csodakert Magazin eredeti, német kiadása a Mein
schöner Garten már több mint 40 éve van jelen Nyugat-Európában a kertészeti
újságok piacán, és méltán vívta ki az "Európa legkedveltebb kertmagazinja" címet. A
magazin a H. BURDA MEDIA-hoz tartozik, és Magyarországon 2002 óta a
Mediamix Bt., majd jogutódja a Kézimunka online Kft. képviseli. 2002 májusától a
német lapszámok fordítását adjuk ki magyar oldalakkal és hirdetésekkel fűszerezve.
Havi megjelenés: 18000 példányban, terjesztés a LAPKER-en keresztül
újságárusoknál és nagyobb hálózatokban (INTERSPAR, LIDL, AUCHAN, TESCO,
RELAY, benzinkutak, előfizetők, stb.)
Állandó rovataink
- Tervezés és kialakítás (1-1 stílus vagy élőhely a kertben)
- Ültetés és gondozás (szezonális növénykombinációk)
- Kiemelt téma (pl. kerti bútorok, ösvények, tavak, stb.)
- Egészséges életmód
- Élmény és felfedezés (kertbemutatók) Kerti praktikák (aktuális kerti feladatok) Holdnaptár Növényportrék gyűjteménybe
- Kert-klub
Olvasóink
- zöldövezetben élő, vagy vidéken kerttel rendelkező
- AB státuszú
- elsősorban 25 éven felüli nők - akiknek hobbyja, szenvedélye a kert,
- és a kertészkedéshez szükséges anyagi erővel is rendelkeznek
- kertészeti vállalkozások, önkormányzatok

A nemzetközi trendekkel összhangban a magyar piacra is jellemző, hogy a testi-lelki
kikapcsolódást, feltöltődést nyújtó kertészkedés felértékelődött az emberek életében.
Az egészséges életmód, a házi termesztésű fűszerek, zöldségek, gyümölcsök is
előtérbe kerültek. Egyre nagyobb fontossággal bírnak a környezetbarát megoldások,
pl. esővíz-hasznosítás, biokertészkedés.
Miért érdemes a Csodakert-ben hirdetni?
- A célközönség hatékony elérése: A magyar kertészeti lapok piacán kimagasló
pozíciót betöltő Csodakert Magazin segítségével hitelesen megszólítható a
kertészkedés, az egészséges életmód iránt érdeklődő olvasóközönség. A hirdetésekkel
minőségi tartalomba ágyazva találkoznak az olvasók.
- Magas kontaktusszám: Az olvasók évek óta gyűjtik a megjelent lapszámokat,
azokat időről időre újra előveszik, így egy hirdetéssel több évben is találkoznak.
Hiszen az évszakok visszatérnek!
- Aktuális tartalom kiváló minőségben: A hobby-kertészeket érdeklő témákat
Németországban 40, Magyarországon több mint 15. éve kiemelkedően színvonalas
szöveg és képanyaggal járjuk körbe, ezzel méltó keretet biztosítunk az Ön
hirdetésének.
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Speciális megjelenések

NETTÓ LISTÁR FT/DB

termékajánló 300 karakter 50 mm fotó
előfizetés szponzorálása ½ oldalon, 1 évben 1-2x
előfizetés szponzorálása ½ oldalon, 1 évben min. 3x
behúzás területi szelektálás nélkül, 1 évben 1x
behúzás területi szelektálás nélkül, 1 évben min. 2x
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Technikai paraméterek: 300 DPI, CYKM, JPG vagy PDF formátum, minden
hirdetésen körben 5 mm vágószél.
Fizetés: A hirdetés megjelenése után, a számla kézhezvételétől számított nyolc napon
belül átutalással. A hirdetési megrendeléseket kizárólag írásban fogadjuk el. Áraink a
Hirdető által elkészített, teljesen nyomdakész hirdetési anyagra vonatkoznak.
A Csodakert Magazin 2018. évi megjelenései és lapzártái a következő oldalon
olvashatók.
de Boer Szilvia szdeboer@hu.inter.net
www.csodakertmagazin.hu

A Csodakert 2018. évi számainak tervezett megjelenése:
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