kalandok
korszakok
karakterek
a Mandiner Útravaló különkiadása
A MANDINER SPECIÁLIS NYÁRI-ŐSZI KÜLÖNKIADÁSA, AZ ÚTRAVALÓ.
Második alkalommal jelenik már meg a Mandiner különkiadása, az
Útravaló, több mint 120 oldalon.
Nyári-őszi magazinunkban szellemi, utazási és életkalandokra
hívjuk olvasóinkat: izgalmas sorsokat és történeteket ismerhetnek
meg a magyar jelenből és a múltból portréinterjúinkban és
riportjainkban; tartalmas esszéket olvashatnak az előttünk álló
jövő kihívásairól; de emellett szerzőink szülőföldjeikhez intézett
vallomásaival is találkozhatnak.
A Mandiner Útravaló különkiadása könnyed – de nem akar könnyűnek
találtatni. Nyári és őszi magazin, de távol kíván maradni a turisztikai
közhelyektől és a felületes sztorizgatásoktól: minőségi magazint
kínálunk olvasóinknak.

• Különkiadásunkban szó esik az élet napos oldaláról, utazásokról,
hazai és nemzetközi kalandokról, a gasztronómia különleges
területeiről, de közben a magyar történelem és kulturális örökség
izgalmas témái is terítékre kerülnek.
• Szerzőink személyes hangvételű írásokban vallanak szülőföldjeikről,
saját hazai tájaikról, városaikról.
• Szakértő szerzőink arról írnak esszéket, szerintük milyen kihívásokat
rejt hazánk és a nagyvilág számára a következő évtized, és milyen
lesz a világ 2030-ban.
• Riportokban és portrékban mutatunk be a saját szakmájukban
kimagasló eredményeket elérő embereket.
• Lapunkban más neves személyiségek is megszólalnak az utazáshoz
és úton levéshez kapcsolódó élményeikről, tűnődéseikről.

A Mandiner Útravaló különkiadása június 14-től
elérhető az újságárusoknál!
Hirdetési felületek és árak
Felület

Tükörméret (mm)

Vágott méret (mm)

Kifutó méret (mm)

B2

176 × 238

200 × 270

210 × 280

1 800 000

Szövegoldal

B3

176 × 238

200 × 270

210 × 280

1 580 000

Speciális elhelyezés 100%

B4

176 × 238

200 × 270

210 × 280

1 950 000

Támogatás

1/1

176 × 238

200 × 270

210 × 280

1 500 000

1/2

176 × 118, 85 × 238

200 × 130, 97 × 270

210 × 140, 107 × 280

900 000

1/3

55 × 238

67 × 270

77 × 280

600 000

1/4

85 × 118

97 × 130

107 × 140

530 000

Tervezett példányszám............................................10 000 db
Terjedelem................................................................ 128 + 4 oldal
Formátum...............................................................200 × 270 mm

Listaár (Ft)

Nyomás............................................................................4 + 4 szín
Papír – belív................................................. 100 g-os műnyomó
Borító...................................................300 g-os matt műnyomó

Felárak

Megrendelési
határidő:
2022. május 25.
Anyagleadási
határidő:
2022. május 27.

50%
125%

