
„Żyj zdrowo i aktywnie”
przewodnik po zdrowym stylu życia

• zakres tematyczny •dane techniczne • grupa docelowa
• dystrybucja • oferta marketingowa

Nasz miesięcznik promuje zdrowy i aktywny styl życia.
Dzięki nam dotrzesz do czytelniczek zainteresowanych te-
matyką profilaktyki zdrowotnej oraz sposobami na utrzy-
manie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Radzimy co
robić, by wyglądać młodo, jak się odżywiać i dbać o uro-
dę na co dzień, stosując się do porad naszych ekspertów.



ZDROWIE
Radzimy, jak dbać o zdrowie, zapobiegać chorobom i co
robić, kiedy pojawiają się problemy. Dzięki nam czytelnik
poznaje fizjologię własnego ciała i zależność między jego
funkcjonowaniem a zdrowiem. Uczy się również rozpozna-
wać pierwsze objawy chorób, które wymagają dalszej
diagnostyki.

Skupiamy się na poradniczej profilaktyce – zarówno w od-
niesieniu do medycyny klasycznej, jak i domowych, natural-
nych sposobów leczenia. Chcemy przekazać czytelniczkom
istotną, ale zarazem oryginalną wiedzę zdrowotną, która
pozwoli zachować odporność, kondycję i dobre zdrowie
przez lata.

ROZMOWA NUMERU
U nas gwiazdy radzą czytelniczkom, jak żyć zdrowo
i aktywnie. Nasi dziennikarze rozmawiają ze znanymi
osobami ze świata polskiej popkultury, mediów i sportu.
Pytamy, jak spędzają wolny czas, jakie są ich sposoby na
zdrowie i urodę, jakie aktywności polecają czytelniczkom.

TEMAT NUMERU
W każdym numerze publikujemy cykl artykułów tematycz-
nych, związanych z najpopularniejszymi, sezonowymi za-
gadnieniami profilaktyki zdrowotnej. Poszczególne obszary
wiedzy na temat zdrowia zostają ubrane w szereg praktycz-
nych porad, wspartych komentarzem eksperta.

AKTYWNY STYL
Prezentujemy zarówno nowe, jak i klasyczne formy aktywno-
ści, która utrzymuje ciało i kondycję w świetnej formie. Jak
wybierać sprzęt, co i gdzie trenować, jakie korzyści można od-
nieść z treningu? Przedstawiamy także domowe ćwiczenia ze
sprzętem treningowym.

URODA
Zdrowie idzie w parze z urodą. Przedstawiamy najnowsze
trendy w kosmetyce, najskuteczniejsze metody pielęgnacji
poszczególnych części ciała, nowe preparaty i kosmetyki oraz
proste sposoby na to, by wyglądać młodo i atrakcyjnie.

DIETETYKA
Czyli co i jak jeść, aby cieszyć się zdrowiem
i smukłą sylwetką. Ujawniamy tajemnice składników wchodzą-
cych w skład naszej diety. Badamy produkty, ich skład
i właściwości. Doradzamy jak skomponować jadłospis
i wprowadzać w życie zdrowe nawyki żywieniowe.

RANKINGI I PREZENTACJE
Wybieramy, opisujemy i oceniamy dla naszych czytelniczek
usługi, oferty i produkty pojawiające się na rynku z zakresu
zdrowia, urody, dietetyki. Dajemy czytelniczkom pogłębioną
wiedzę na temat składu poszczególnych produktów i wartości
ich zastosowania. Nasze prezentacje zarówno przez czytelni-
ków, jak też przez uczestniczące w niej firmy, są uważane za
profesjonalne.

ZAPYTAJ EKSPERTA
Grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny dzieli się
z nami specjalistyczną wiedzą na temat profilaktyki schorzeń,
podaną w przystępnej formie. Dzięki wywiadom ze specjali-
stami zagadnienia medyczne przestają mieć przed nami tajem-
nice, a profesjonaliści przekazują proste do zastosowania
metody samoleczenia - jeszcze zanim niezbędna jest pomoc
lekarska.

O czym piszemy



Czytelniczka...
...„Żyj zdrowo i aktywnie” to kobieta w wieku 25 – 49 lat, wykształcona aktywna zawodowo, mieszkanka
średnich i dużych miast, najczęściej posiadająca rodzinę. Bardzo dużą wagę przykłada ona do spraw
związanych z kondycją, formą, sposobem odżywiania. Poszukuje usług i produktów o wysokim standardzie.
Co miesiąc kupuje pismo poświęcone wyłącznie tym tematom i deklaruje zainteresowanie informacjami
w tym też reklamą z zakresu zdrowia i aktywnego stylu życia.

Dystrybucja
Miesięcznik „Żyj zdrowo i aktywnie” ukazuje się każdego 1-go dnia miesiąca.
Nakład – 30 000 egzemplarzy

Grupa docelowa

Dystrybucja bezpłatna

Aktualny numer magazynu z pętelką
do zawieszenia trafia do:
• prestiżowych salonów fitness
• klinik medycznych
• klinik odnowy biologicznej i hoteli z zapleczem SPA

Średnio 1 egzemplarz czyta 4-5 osób dziennie.

Sprzedaż egzeplarzowa

• Saloniki EMPiK
• Salony Prasowe RUCH
• Saloniki TRAFFIC
• cena 3,80 pln.

Średnia sprzedaż za trzeci kwartał 2013 r.
wynosi 83 proc.
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Wiek czytelników Aktywność zawodowa
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Dystrybucja

Żyj zdrowo i aktywnie
Wydawca Eurosystem Wawelska 78 lok 30 , 02-034 Warszawa
tel/fax. 22 822 20 16, www.eurosys.pl



Dane techniczne

DZIAŁ REKLAMY:
Jagoda Walczak, dyrektor

ZESPÓŁ:
Wioleta Kowalczyk, w.kowalczyk@2eurosys.pl
Agnieszka Gołębiewska,
Agnieszka Gołaszewska,
tel/fax. 22 822 20 16, www.eurosys.pl

Warunki ogólne
Usługi reklamowe realizujemy na podstawie zleceń lub umów.
Rezygnacja z reklamy może nastąpić do 6 tygodni przed planowanym terminem ukazania się danego numeru czasopisma
– (po tym terminie reklamodamca ponosi koszty reklamy/przełamania numeru).
Zastrzegamy sobie prawo do niezamieszczania reklam, których treść jest niezgodna z linią programową czasopisma oraz tych, których realizacja ze względów
prawnych, technicznych lub terminowych jest niemożliwa.
Za treść dostarczonych reklam odpowiedzialność ponosi reklamodawca.

Wymagania techniczne dostarczania materiałów reklamowych
Redakcja przyjmuje do publikacji reklamy w formacie elektronicznym:
Pliki wektorowe (eps, ai) CMYK – czcionki zamienione na krzywe
PDF (CMYK) – 300 dpi
TIFF (CMYK) min. rozdzielczość przy 1:1 – 300 dpi
TIFF (grayscale) min. rozdzielczość przy 1:1 – 300 dpi
EPS (bitmapowy, CMYK) min. rozdzielczość przy 1:1 – 300 dpi
EPS (bitmapowy, grayscale) min. rozdzielczość przy 1:1 – 300 dpi

7.900 pln 5.100 pln 14.000 pln

1 strona
205 mm x 295 mm
+5 mm na spady Rozkładówka 410 mm x 295 mm

+5 mm na spady
Junior page
140 x 1895 mm

4.500 pln 3.950 pln 2.900 pln pakiet w cenie 3150 zł
(4 edycje)

1/4 poziom
182 mm x 64 mm

1/3 pion
60 mm x 257 mm

1/4 pion
89 mm x 128.5 mm

wizytówka
88,5/60 mm

II, III okładka - 12.100 pln
IV okładka - 14.500 pln
Format specjalny
– zajawka na pierwszej okładce - 4.800 pln
Dodatki: książeczki, banderole, drukowanie wrzutek – zamówienia po uzgodnieniu z wydawcą.

Edycja – miesięcznik
Nakład – 30 000 egzemplarzy
Druk – kreda, full color
Dopłaty: za miejsce na nieparzystej kolumnie + 10%, opracowanie graficzne + 10%, opracowanie edytorialu + 20%.
Do wszystkich cen należy doliczyć VAT (23%)

Ceny netto i wymiary powierzchni reklamowych

1/3 poziom
182 mm
x 85,5 mm

1/2
poziom
182 mm
x 128 mm

1/2 pion
89 mm
x 257 mm


