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MÉDIAAJÁNlat
koncepció

célcsoport

A Nemzeti Dohányboltok rendszerének indulásával rengeteg,
korábban kiskereskedelmi egységet nem üzemeltető
tulajdonos kezdte meg a dohánytermékek lakossági
forgalmazását. E bolttulajdonosoknak és alkalmazottaiknak
kíván átfogó, objektív, edukációs jellegű segítséget nyújtani
a lap kiadója, a Professional Publishing Hungary Kiadó.

Az összes hazai Nemzeti Dohánybolt és a kijelöléssel működő
dohány kiskereskedők.

Szaklapunk célja, hogy a Nemzeti Dohányboltok, illetve
a dohányipar szereplői számára információkat kínáljon
a folyamatosan változó hazai dohánypiac aktuális híreiről,
eseményeiről, jogszabályi változásairól, szabályozási
kérdéseiről, a piaci tendenciákról és folyamatokról. Emellett
tájékoztatást adunk a legújabb termékekről, újdonságokról
és a napi üzemeltetéshez szükséges legfontosabb
hatósági előírásokról valamint a dohányboltokban
forgalmazható összes termékkörrel kapcsolatos
tudnivalókról.

HIRDETŐI ELŐNYÖK
A Tobacco Magazin jelenleg az egyetlen, önálló
és független médiacsatorna, amivel a több
mint 6000 hazai dohánybolt közvetlenül elérhető!
Egyedülálló, közvetlen és célzott elérést biztosít
az összes Nemzeti Dohánybolthoz
Exkluzív médiafelület, ahol lehetőség nyílik
a dohányreklámok illetve kapcsolódó szponzorált
tartalmak megjelentetésére
Kimagasló olvasói affinitás

Olvasói kutatásunk alapján a trafikosok számára a szakmai
információk elsődleges beszerzési forrása.

terjesztési adatok

6 400

példány havonta*

16 000

olvasó havonta

Terjesztés módja:
postai úton, ingyenesen, kontrollált terjesztésben
a Nemzeti Dohányboltok részére, címzett, névre szóló
küldeményként, sötétített fóliába csomagolva
Megjelenés:
havonta (évi 12 alkalommal)

OLVASÓI ÖSSZETÉTEL

86%

84%

52%

egyéni vállalkozó
ill. KKV

döntéshozó

AB
státuszú

Elsődleges olvasótárbor: a Nemzeti Dohányboltok
tulajdonosai és alkalmazottai
Másodlagos olvasótábor: dohánygyárak, forgalmazók,
nagykereskedők, disztribútorok, háttérszervezetek,
hatóságok, ill. a hazai dohánypiac szereplőinek
döntéshozói, vezetői

* a Nemzeti Dohányboltok aktuális számához igazítva

kontakt

H-1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Levélcím: H-1300 Budapest, Pf. 157
Tel.: +36 1 430 4500
Fax: +36 1 430 4509

főszerkesztő:

médiamenedzser:

gyarmati petra
gyarmati.petra@tobaccomagazin.hu

hajnal csilla
hajnal.csilla@pphmedia.hu
+36 1 430 4542
+36 20 246 5717

Tobacco

print
rovatok

GYÚJTÓPONT

FILTER

MONITOR

SLUKK

A hónap témája,
egy-egy aktuális témakör
részletes feldolgozása

Hírek, aktualitások,
háttér információk
a hazai piacról

Fogyasztói, vásárlói
információk,
cigarettapiaci
felmérések

Magazinosabb,
könnyedebb témák
(Kisokos, keresztrejtvény, stb.)

ÜZLETTÉR

ARCOK A PULT MÖGÖTT

ÚJ TERMÉKEK

INTERJÚ

Cikkek a hatékony
értékesítésről

Dohánykereskedők
bemutatása – interjú

Piaci újdonságok,
új termékbevezetések

Beszélgetés a dohánypiac
vezető képviselőivel

DOHÁNYMÚZEUM

PARAGRAFUS

Érdekességek
a szakma múltjából,
egy-egy termékkategória
történetéből

Jogok és kötelezettségek, hatósági
ellenőrzésekkel kapcsolatos
tudnivalók (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Nemzeti Munkaügyi Hivatal és további szakértők
közreműködésével)

HOGYAN KÉSZÜL?

FÜSTÖLGŐ

Egy-egy termék vagy
termékkategória
gyártási folyamatának
bemutatása,
érdekességek, betekintés
a kulisszák mögé

Cikk egy-egy aktuális
problémakör kapcsán,
melyben megszólalnak
a Nemzeti
Dohányboltok is
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print
felületek, árak

borító II.
vágott: 210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
825 000 Ft + ÁFA

borító III.
vágott: 210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
825 000 Ft + ÁFA

borító IV.
vágott: 210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
890 000 Ft + ÁFA

borító II. spread
(B2 + mellette lévő oldal)
vágott: 420×297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 250 000 Ft + ÁFA

borítón átfutó szalag + 1/1
vágott: 50×650 mm
kifutó: 5-5 mm
1 050 000 Ft + ÁFA
+ szalag gyártási költsége

1/1
vágott: 210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
650 000 Ft + ÁFA

2/1
vágott: 420×297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 080 000 Ft + ÁFA

1/2 fekvő
tükör: 178×126 mm
vágott: 210×148 mm
kifutó: 5-5 mm
430 000 Ft + ÁFA

1/2 álló
tükör: 87×260 mm
vágott: 103×297 mm
kifutó: 5-5 mm
430 000 Ft + ÁFA

1/3 fekvő
tükör: 178×84 mm
vágott: 210×99 mm
kifutó: 5-5 mm
330 000 Ft + ÁFA

1/4 álló
tükör: 87×130 mm
vágott: 103×146 mm
kifutó: 5-5 mm
250 000 Ft + ÁFA

1/4 fekvő
tükör: 178×63 mm
vágott: 210×74 mm
kifutó: 5-5 mm
250 000 Ft + ÁFA

2× 1/2 szemben áló
tükör: 2× 87×260 mm
vágott: 2× 103×297 mm
kifutó: 5-5 mm
750 000 Ft + ÁFA

2× 1/4 csík alul
vágott: 2×210×74 mm
kifutó: 5-5 mm
480 000 Ft + ÁFA

2× 1/4 csík középen
vágott: 2×210×74 mm
kifutó: 5-5 mm
550 000 Ft + ÁFA

szigethirdetés
tükör: 2×87×260 mm
vágott: 2×103×297 mm
kifutó: 5-5 mm
430 000 Ft + ÁFA

egyedi hirdetés
pontragasztással
egyedi méret
60 Ft + ÁFA
+ hirdetési felület
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befűzés gerincbe
2/1 méretben (4 oldal)
vágott: 2×420×297 mm
1 080 000 Ft + ÁFA + befűzött
anyag gyártási költsége

befűzés gerincbe
fekvő 1/1 méretben (2 oldal)
vágott: 2×297×210 mm
650 000 Ft + ÁFA + befűzött
anyag gyártási költsége

dupla borító I.
címoldali utalás + 2× 1/1
vágott: 2×210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 300 000 Ft + ÁFA

dupla borító II.
vágott: 3×210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 300 000 Ft + ÁFA

Technikai paraméterek

dupla borító III.
vágott: 3×210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 200 000 Ft + ÁFA

Branded Content
(márkázott tartalom)
A cikket újságírónk írja a kapott
háttéranyag vagy
gyárlátogatás alapján fotókkal
illusztrálva, interjúval
kiegészítve.
Téma ötletek: Márkatörténet,
A dohánytermék gyártásának
bemutatása, Az adott cég
CSR tevékenységének
bemutatása stb.
Szponzorált illusztráció
90 000 Ft + ÁFA

dupla borító IV.
vágott: 3×210×297 mm
kifutó: 5-5 mm
1 300 000 Ft + ÁFA

Gyárlátogatás
2/1 cikk + 1/1 hirdetés
(210×297 mm
+ 5-5 mm kifutó)
900 000 Ft + ÁFA

behúzás
<25 g: 52 Ft + ÁFA / db
25 g–50 g: 64 Ft + ÁFA / db
50 g–100 g: 80 Ft + ÁFA / db
100 g<: megállapodás szerint

4 szín color
íves ofszet nyomás
vágott méret: 210×297 mm
terjedelem: 38–64 oldal
rácssűrűség: 60
irkafűzött
leadás:
composite pdf, 300 dpi

ütemezés
lapszám		

megjelenés

lapzárta

TOBACCO 2018/2.

2018. febr. eleje

2018.01.10.

Új termék ajánló
az Innováció rovatban
(termékfotó + szöveg űrlap kitöltésével)
90 000 Ft + ÁFA/db

TOBACCO 2018/3.

2018. márc. eleje

2018.02.08.

TOBACCO 2018/4.

2018. ápr. eleje

2018.03.07.

TOBACCO 2018/5.

2018. máj. eleje

2018.04.12.

Márkatörténet
1/1 hirdetés
(210×297 mm
+ 5-5 mm kifutó)
1/1 személyes interjú
1/1 márkabemutatás
990 000 Ft + ÁFA

TOBACCO 2018/6.

2018. jún. eleje

2018.05.10.

TOBACCO 2018/7.

2018. júl. eleje

2018.06.14.

TOBACCO 2018/8.

2018. aug. eleje

2018.07.12.

TOBACCO 2018/9.

2018. szept. eleje

2018.08.09.

TOBACCO 2018/10.

2018. okt. eleje

2018.09.13.

TOBACCO 2018/11.

2018. nov. eleje

2018.10.11.

TOBACCO 2018/12.

2018. dec. eleje

2018.11.08.

TOBACCO 2019/1.

2018. jan. eleje

2018.12.06.

További egyedi hirdetési illetve nyomdai megoldások
külön árajánlat alapján.
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online
TOBACCO ONLINE
A www.tobaccomagazin.hu-t kiadónk 2016 elején indította el. Az oldalon a Nemzeti
Dohányboltok munkatársai és az ágazat iránt érdeklődők általános kiskereskedelmi hírekkel,
a dohánytermékek feketekereskedelméről szóló információkkal, illetve a trafikokban
tartható egyéb termékkörök szakmai híreivel találkozhatnak. Regisztrációt követően kizárólag
a Nemzeti Dohányboltok koncessziójogosultjai és -gyakorlói zárt tartalmakhoz is
hozzájuthatnak: többek között a dohánytermékek forgalmazásához kapcsolódó információkhoz, szakmai tájékoztatásokhoz, a hazai dohányvertikum aktuális híreihez, továbbá
magazinunk archív lapszámaihoz.
fejléc feletti sáv: 970×110 px
havi ár: 75 000 Ft + ÁFA
heti ár: 20 000 Ft + ÁFA

970×250 px
havi ár: 85 000 Ft + ÁFA
heti ár: 22 000 Ft + ÁFA

970×90 px
havi ár: 70 000 Ft + ÁFA
heti ár: 18 000 Ft + ÁFA

590×250 px
havi ár: 64 000 Ft + ÁFA
heti ár: 16 000 Ft + ÁFA

PR cikk boxban
kb. 2000 karakter + kép + link
havi ár: 85 000 Ft + ÁFA
heti ár: 22 000 Ft + ÁFA

TOBACCO hírlevél
A weboldal létrehozásával párhuzamosan heti hírlevél is indult,
amelyet kizárólag a regisztrált, engedéllyel rendelkező
Nemzeti Dohányboltok kaphatnak meg. A hírlevélre történő
feliratkozással az olvasó a weboldalra felkerült legfontosabb
szakmai híreket közvetlenül, e-mailben is megkaphatja.

1
2

hirdetési FELÜLETEK

ár / alkalom
3

1

Hírlevél-szponzoráció

125 000 Ft

2

728 × 90 - fejléc felett

40 000 Ft

3

728 × 90 - fejléc alatt

35 000 Ft

4

Szövegdoboz
(szöveg + kép + link)

35 000 Ft

PR cikk képpel

30 000 Ft

5

* Áraink az áfát
nem tartalmazzák.

4
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RENDEZVÉNY
tobacco Hungary – kétnapos dohánypiaci konferencia trafikosoknak
Időpont: 2018. október 18–19.
Helyszín: Hotel Azúr, Siófok
Várható létszám: kb. 300–400 fő
Célcsoport: Dohánytermék-kiskereskedők
(koncessziójogosultak és alkalmazottak)
A tavalyi teltházas esemény után idén ősszel másodszor kerül
megrendezésre a Tobacco Hungary konferencia –
az ND Nonprofit Zrt. és a PPH Media közös szervezésében.
A kétnapos vidéki, kiállítással egybekötött konferencián
napközben szakmai előadások és a dohánypiac szereplőinek
standjai biztosítják a résztvevők edukációját, míg este szórakoztató programok teszik lehetővé, hogy a trafikosok mind
egymással, mind a beszállító partnereikkel közelebbi kapcsolatot alakíthassanak ki. A két nap alatt folyamatosan teret adunk
a hasznos eszmecseréknek a dohányboltokban felmerülő
mindennapi kihívásokról.
A konferencia előadásai az aktuális szabályozási kérdéseken
túl elsősorban azokat a gyakorlati – új kihívások, készletgazdálkodás, egyéb termékkörök, kommunikáció, értékesítés,
marketing, emberi erőforrás stb. - témákat járják körbe
a szakma jeles képviselőivel, amik a mindennapi munkában
a legnagyobb segítséget jelenthetik a koncessziójogosultaknak és alkalmazottaiknak.
Új megközelítésű rendezvényünkön szponzorációs partnereinknek is egyedi és különleges megoldásokat nyújtunk,
amelyek túlmutatva a klasszikus márkamegjelenéseken
élményt és bevonódást adnak a résztvevőknek.
Szponzorációs csomagajánlatok:
300 000 – 3 000 000 Ft között.
Egyedi ajánlatokról érdeklődjön kollegánknál!

