NYEREMÉNYJÁTÉK

A lehető
lehető legrosszabb időzítéssel küldtek rá egy Model S-t egy
hágai lépcsőre. Napokkal azután, hogy a világ megismerte a Tesla
T
önvezérlő rendszerét, a magukat vezető autóktól rettegő tömegek
kaptak egy erős érvmuníciót. A probléma csak az, hogy ez humán
vezérléssel került oda.

Skyscraper
185x600px

135.000 Ft*

ZÖLD AUTÓ

A lehető
lehető legrosszabb időzítéssel küldtek rá egy Model S-t egy
hágai lépcsőre. Napokkal azután, hogy a világ megismerte a Tesla
T
önvezérlő rendszerét, a magukat vezető autóktól rettegő tömegek
kaptak egy erős érvmuníciót. A probléma csak az, hogy ez humán
vezérléssel került oda.

GASZTRO

A lehető
lehető legrosszabb időzítéssel küldtek rá egy Model S-t egy
hágai lépcsőre. Napokkal azután, hogy a világ megismerte a Tesla
T
önvezérlő rendszerét, a magukat vezető autóktól rettegő tömegek
kaptak egy erős érvmuníciót. A probléma csak az, hogy ez humán
vezérléssel került oda.

FLOTTAMAGAZIN - FÜGGETLEN AUTÓS - ÉS ÉLETMÓD MAGAZIN
A FLOTTAMAGAZINRÓL:
A független Flottamagazin az MS Mester kft. gondozásában jelenik meg.
Alapos médiapiaci ismeretekkel, PR és kommunikációs ügynökségi szolgáltatásokkal számos elégedett ügyfelet szolgál ki.
CÉLCSOPORT ÉS TERJESZTÉS:
A Flottamagazin folyamatosan frissülő tartalommal online érhető el. Terjesztése: havonta két alkalommal kiküldött eDM
formájában történik. 11.000 regisztrált flottás e-mail címre és emelkedő mennyiségű B2B ügyfélnek. A címlista magas fizetési
kategóriájú, városi felhasználókat tartalmaz, akik pozíciójuk szerint vállalati közép- és felsővezetők hazai nagyvállalatoknál és
a KKV szektor üzleti szereplőinél. Így hirdetésük magasan kvalifikált, magas egzisztenciával bíró, városi célcsoporthoz jut el.
MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:
Élményautó és Tesztélmény PR cikk
Nyereményjáték és hozzá kapcsolódó PR cikk
Super banner 1140x144px
Dupla super banner 1140x288px
Skyscaper 185x600px
Main super banner 728x90px
Banner készítés egyedi ajánlat alapján

262.000 Ft*
280.000 Ft*
145.000 Ft*
200.000 Ft*
155.000 Ft*
185.000 Ft*
20.000 Ft*

* áraink az áfát nem tartalmazzák, megjelenésenként értendőek

AJÁNDÉK MEGJELENÉS :
heti 2 alkalommal lehetőség van a Flottamagazin
Facebook oldalán megjelenni állandó partnereinknek,
a szerződéses hónapban
MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG MÉG :
Menü szponzoráció
1hónap 2 hetes rotációval

AJÁNLATKÉRÉS: flotta.magazin@msmester.hu, e-mail címen és + 36 1 214 4019, +36 20 967 3968 telefonszámokon!
HIRDETÉSI ANYAGOK LEADÁSA: Minden hónap utolsó napjáig, 72 dpi felbontású JPG, PNG statikus képek, animált GIF
bannerek az flotta.magazin@msmester.hu-ra küldve.
KIKÜLDÉS: elektronikus DM levél (eDM) formájában online direkt módszerrel.
MEGJELENÉS: minden hónap első hetében, a www.flottamagazin.hu honlapon.
TARTALOM: A magazin 9 állandó rovatban – főként – az autóipar aktualitásaival foglalkozik, de megtalálhatók benne
életmóddal, gasztronómiával kapcsolatos cikkek is. Havi rendszerességgel beszámolunk az adott időszak hazai és nemzetközi
flottahíreiről, eseményeiről.
KIADÓ: MS Mester Kft. | 1011 Budapest, Hunyadi János út 4. | tel.: + 36 1 214 4019, +36 20 967 3968,
e-mail: flotta.magazin@msmester.hu | www.flottamagazin.hu

