PŘÍBĚHY O AUTECH, KTERÉ BUDETE RÁDI ČÍST.

CO JE CARS&STORIES
Exkluzivní časopis

Fotky a videa

6x ročně luxusní provedení

Nejen samotný magazín,

časopisu v tištěné podobě

ale také velké množství

rozšířené o on-line část.

originálních fotografií a zajímavá

Díky QR kódům získáte přístup

videa z celého světa, které

k dalším fotogaleriím a videím.

vám přinesou stále novou zábavu.

Blog

Facebook

Na webu carsandstories.cz

Pokud dáváte přednost před klasickým

najdou čtenáři stále nové články.

webem sociální síti Facebook,

Ty nejatraktivnější z nich je možné

pak i zde najdete ve zkrácené podobě

najít také v tištěné verzi magazínu.

všechny články a mnohé fotografie.

Akce

Výstavy

V průběhu roku pořádáme několik akcí

Účastníme se nejvýznamnějších výstav

určených pro milovníky krásných aut.

v ČR i v zahraničí. Najdete nás například

Ta nejvýznamnější se koná v prostorách

na akcích Escape6 Prague Car Festival,

Obchodního centra Letňany v Praze.

Racing & Classic Expo nebo eSalon.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAGAZÍNU
Periodicita
6x ročně
| leden-únor, březen-duben, květen-červen, červenec-srpen, září-říjen, listopad-prosinec
| uzávěrka podkladů - 15. 11. / 31. 1. / 30. 3. / 31. 5. / 31. 7. / 30. 9.
| expedice - 30. 12. / 28. 2. / 30. 4. / 29. 6. / 31. 8. / 31. 10.

Náklad a distribuce
Elektronická verze
| on-line verze každého čísla magazínu
| blog na carsandstories.cz
| sociální síť Facebook

Tištěná verze
| náklad 4 500 ks
| direct mail na více než 2 500 adres
| distribuční sítě partnerů
| k dispozici zdarma ve vlastní distribuční síti

a formou předplatného pro širokou veřejnost
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Rozměry a cena
| 210 x 297 mm / 25 000 Kč
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| spad 4 mm

Vydavatel
Agentura M-S-P, s.r.o.
Hornopočernická 13, 197 00 Praha 9
www.carsandstories.cz

