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KIM
JESTEŚMY?
MAGAZYN GOODLIFE
to ludzie. Baza doświadczeń, pasji i niebanalnych opinii. Tworzymy sieć inspiracji.
Wszystko to, oprawione świetnym designem,
serwujemy w formie bezpłatnego magazynu
lifestyle’owego.
MAGAZYN GOODLIFE
to miejsca. Aktualności, relacje, informacje.
Piszemy o tym gdzie i dlaczego warto bywać.
Jesteśmy comiesięcznym przeglądem społeczno-kulturalnej sceny Wrocławia i okolic.
Suma doświadczeń wzbogaca nasz zespół
o kompetencje z zakresu skutecznej komunikacji, promocji i wizerunku. Ekonomiści, artyści i koneserzy.
MAGAZYN GOODLIFE
to unikatowa wizytówka jakości dolnośląskiego życia.

NASI
CZYTELNICY
Magazyn Goodlife dedykujemy oportunistom z charakterem. Tworzymy dla ludzi, aktywnych, którzy potrafią cieszyć się życiem.
Ciekawych miasta bywalców, smakoszy i entuzjastów. Czytają nas konsumenci na poziomie, których styl życia sam w sobie jest ilustracją jakości. Dla nich tworzymy selektywny
content i dedykujemy przekazy reklamowe.

CONTENT
Po pierwsze jakość. Stronimy od przypadkowości. Nasz zespół czuwa nad staranną selekcją informacji. Przedstawiamy unikatowe
postaci i poglądy. Portrety, wywiady, felietony. Jesteśmy częścią nietuzinkowych eventów modowych, kulturalnych i muzycznych.
Bezpretensjonalnie obecni. Rekomendujemy i komentujemy ze smakiem. Tak tworzymy wartość.

DYSTRYBUCJA
Stanowimy platformę inspiracji. Co miesiąc
Magazyn Goodlife czytelnicy spotkają w swoim ulubionym miejscu we Wrocławiu. Idąc za
głosem naszej grupy docelowej, starannie
dobieramy niekonwencjonalne lokalizacje.
Kafejki, bary, restauracje, hotele, salony spa,
kluby fitness, salony mody oraz centra konferencyjno-biurowe. Tym sposobem docieramy do ok. 37 000 odbiorców.
Bazą aktualności jest nasz fanpage na
Facebook’u. Aktywna obecność w social media pozwala na prowadzenie swobodnego
dialogu z czytelnikiem. Intensywna, a jednocześnie selektywna dystrybucja, to nasz
sposób na precyzyjne dotarcie do odbiorców. Dzięki temu jesteśmy gwarantem dla
naszych partnerów, że ich reklama dociera
do właściwych konsumentów.
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CO
W ŚRODKU?
- wywiady

- felietony

- wydarzenia

- gadżety

- muzyka

- zdrowie

- film

- podróże

- moda

- uroda

		
- hobby

- historia

- kultura

- rozrywka

- i wiele innych...

CO NAS
WYRÓŻNIA?
Unikat w formie i zawartości. Jesteśmy
wizytówką Wrocławia wartego uwagi. Precyzyjnie wypełniamy lukę na dolnośląskim
rynku magazynów lifestylowch. Najlepszy odbiorca to ten ściśle sprecyzowany. Bezpłatny
dostęp generuje duży zasięg, a selektywna
dystrybucja znakomicie go profiluje.
Redakcja kompetentnie czuwa nad jakością
zawartości, a współpraca z instytucjami kulturalnymi, sektorem modowym i muzycznym
gwarantuje świeżość informacji.

NA RYNKU OD: 2015
CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
NAKŁAD: 2500 egzemplarzy
DYSTRYBUCJA: 300 miejsc
DOTARCIE: 37 000 osób
ZASIĘG: Wrocław i okolice

REKLAMA
Materiały prosimy przygotować
w postaci cyfrowej:

				- w skali 1:1
				

- 300 DPI

				

- kolory CMYK

				

- fonty zamienione na krzywe
Wymagane formaty plików:

AI

TIF

JPG PSD

INDD

EPS

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości tekstów
od krawędzi cięcia (ok. 15mm).
Reklamy wymagają również 5mm spadu z każdej strony.
Materiały prosimy dostarczać przed wyznaczonym
terminem, mailem na adres: reklama@goodlifemagazyn.pl
lub na nośnikach CD/DVD (PC).

KONTAKT:

Łukasz Czerwiński
l.czerwinski@goodlifemagazyn.pl
515 759 129

