
MENHOUSE  MAGAZINE

Profil magazínu 
• lifestylový magazín MENHOUSE vychází  

v rozsahu 192 stran
• průvodce aktuálními módními trendy, 

technickými novinkami i špičkovou 
gastronomií. Zprostředkovává čtenářům 
zážitky od degustace prémiových vín až 
po let do vesmíru. (výběr témat: Lifestyle, 
Cestování, Gastro, Design, Technika, 
Osobnosti, Móda, Auto-moto, Relaxace  
a další)

• exkluzivně v pražské redakci časopisu 
vzniká velká část fotografií, rozhovorů  
i článků

• celostránkové nebo více stránkové 
prezentace klientů umístěné v časopise 
drží čtenáře u daného tématu bez dalších 
rušivých elementů

• magazín Menhouse definuje dynamický 
životní styl na vysoké úrovni

NÁKLAD: 16.000 ks           PERIODICITA: 2x ROČNĚ            POČET STRAN: 192            CENA: 200,- Kč          ČTENOST: 120.000

Profil čtenáře 
• více jak 70 % čtenářů jsou muži
• 45 % čtenářů má vysokoškolské vzdělání
• 75 % čtenářů patří mezi lidi s nejvyšším socioekonomickým statusem  

(viz AB klasifikace)
• většina čtenářů je ekonomicky aktivní a jedná se o vedoucí pracovníky, manažery 

nebo podnikatele
• čtenáři preferují kvalitní značkové zboží a za tuto kvalitu jsou ochotni zaplatit
• čtenáři mají rádi nové technologie, ve volném čase cestují, sportují nebo 

navštěvují společenské a kulturní akce
• 85 % čtenářů se stará o svůj vzhled a o zdravý životní styl

Distribuce a mediální partnerství
• řízená distribuce na více jak 600 vybraných místech, které cílová skupina 

časopisu navštěvuje (restaurace, wellness, masážní, kosmetické a kadeřnické 
salony, fashion prodejny, autosalony, hotely a další)

• rozesílání na vlastní klientelu (obchodní partnery, zadavatele reklamy, účastníky 
akcí pořádaných přímo vydavatelstvím nebo jeho partnery)

• prezentace na výstavách, veletrzích, soutěžích krásy a společenských akcích
• mediální partnerství: golfové turnaje, hokejové a fotbalové kluby 
• e-magazin časopisu na www.issuu.com/menhouse

Technické parametry
• plnobarevný tisk
• papír: 115 g/m2
• obálka: 300 g/m2
• rozměr: 250x297 mm (+ 5 mm ořez)
• kvalita podkladů: 300 DPI (pdf, tif, jpg)

On-line prezentace
• www.menhouse.eu – 25 000 návštěvníků
• FB „Já chci na pláž“ – 380 000 fanoušků
• FB „Miluju boty“ – 160 000 fanoušků

• PR článek – 3.000,- Kč
• rozhovor – 3.000,- Kč
• soutěž – 5.000,- Kč
• banner – 15.000,- Kč / měsíc
• video – 5.000,- Kč / týden

Ceník inzerce 
• 1/1 strana – 90.000,- Kč
• 2/1 strany – 150.000,- Kč
• 2. nebo 3. strana obálky - 150.000,- Kč
• 4. strana obálky – 210.000,- Kč

Termíny vydání
VYDÁNÍ TÉMA EXPEDICE UZÁVĚRKA OBDOBÍ

č. 24 Watches 26. května 2020 11. května 2020 květen 2020 - říjen 2020

č. 25 Enjoy Your Life 19. října 2020 2. října 2020 říjen 2020 - duben 2021

       www.menhouse.eu               #menhouse              www.fb.com/MenhouseCzech

ČESKÁ A ANGLICKÁ 
JAZYKOVÁ MUTACE


