česká republika:
11.–13. září 2015
slovensko:
18.–20. září 2015

Připojte se k nejúspěšnější nákupní akci v ČR
a SR, které se v loňském roce zúčastnilo více
než 5 480 obchodů s obratem 405 milionů
korun!
UZÁVĚRKA PRO REGISTRACI: 5. 6. 2015

15.
výročí

Dny Marianne 2014
Výsledky v ČR a SR
počet značek a obchodů
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Zdroj: Marketing BURDA Praha

Počet uplatněných kuponů
(v tisících kusů)

komplexní pojetí dnů marianne

•
•
•
•

Nejúspěšnější nákupní akce v ČR a SR
Na českém trhu přítomna již 15 let!
3 dny nakupování se stovkami speciálních nabídek (slevy a dárky)
Reprezentativní promo Marianne Lounge v Praze, Brně*, Ostravě a Bratislavě
se speciálními dárky pro zákazníky a bezplatnými jedinečnými programy
• Mobilní aplikace provádějící zákazníky jednotlivými obchody partnerů
• NOVINKA! Oddělená sekce nabídek z e-shopů
* Lounge v Brně bude potvrzen

2
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Dny Marianne 2015
Celková PROMO kampaň
12.–14. 9. 2014

Nejlepší
nákupy v roce

Slevy
zde

12.–14. 9. 2014

Více než
4500 obchodů

slevové
kupony

najdete v časopisech
v prodeji od 28. 8. 2014

v prodeji od 7. 8. 2014

v prodeji
od 28.8.
v prodeji
od 7.8.

Buďte o krok napřed s aplikací Dny Marianne!

Slevové
kupony
www.dnymarianne.cz
najdete
v časopisech
Marianne
a Marianne Bydlení
Najdete ji v APP STORE a GOOGLE PLAY

Ještě vyšší slevy při platbě Lady kartou
Více na www.ladykarta.cz

Rádio

Buďte o krok napřed
s aplikací Dny Marianne!
Naleznete ji v APP STORE
a GOOGLE PLAY

www.dnymarianne.cz

Tisk

Ještě vyšší slevy při platbě Lady kartou
Více na www.ladykarta.cz

Kino

360°
KAMPAŇ

Webové stránky
+ newslettery

12.–14. 9. 2014

Nejlepší
nákupy
v roce
Více než
4500 obchodů

oslovující až 6.2 milionu
českých a slovenských
žen a mužů

Sociální sítě

Slevové
kupony

najdete v časopisech
v prodeji od 28. 8. 2014

v prodeji od 7. 8. 2014

Buďte o krok napřed
s aplikací Dny Marianne!
Naleznete ji v APP STORE
a GOOGLE PLAY

www.dnymarianne.cz

Nákupní centra +
outdoor kampaň
Ještě vyšší slevy
při platbě Lady kartou

Více na www.ladykarta.cz

Eventy
(Marianne Days Lounge)

POS

Mobilní aplikace
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jak se zúčastnit
•

Objednejte si alespoň 1/6 velikosti modulu a proveďte závaznou rezervaci

•

Poskytněte účastníkům akce Dny Marianne slevu min. 25 % (Marianne) nebo 20 % (Marianne
Bydlení) na zboží a služby, případně atraktivní dárek k nákupu

•

Zákazníkům hlavního sponzora poskytněte ještě alespoň o 3 % vyšší slevu nebo hodnotný dárek

•

Registrujte se na http://akce.burdamedia.cz/Dny-Marianne-2015/ (ČR)
a http://akce.burdamedia.cz/Dni-Marianne-2015-SK/ (SR) a vaše podklady* zašlete
nejpozději do 5.6. 2015. Všechny podkladové materiály musí být zaslány pouze přes webové stránky

* fotografie výrobku nebo dárku, 300 DPI, text odpovídající velikosti modulu, adresa obchodu
**Pro vygenerovování nového hesla přejděte na: http://akce.burdamedia.cz/forgotPass , v případě technických problémů
s rezervačním systémem nás prosím kontaktujte na akce@burdamedia.cz

podmínky
•

Účastnit se mohou pouze aktivní klienti, kteří mají již objednanou inzerci pro rok 2015 v titulu Marianne
nebo Marianne Bydlení

•

Každý modul může být využit jen pro jednu značku

•

E-shopy i kamenné obchody nemohou být inzerovány najednou v jednom modulu (oddělená sekce pro
e-shopy od roku 2015)

•

Sleva musí být poskytnuta na celý sortiment a nesmí se vztahovat na již zlevněné zboží

•

Každá nabídka nebo dárek musí být schváleny společností Burda Praha

•

Čtenáři mohou uplatnit nárok na slevy a dárky pouze po předložení kuponů Dny Marianne u pokladen
jednotlivých obchodů a slevových kódů v e-shopech

•

Klient je povinen vystavit plakáty na Dny Marianne ve všech svých výlohách nejméně 2 týdny před akcí,
nevztahuje se na e-shopy

•

Klient je povinen promovat celou akci minimálně 2 týdny před akcí na svých webech či FB profilech

•

Všem zákazníkům, kteří při nákupu uplatní kupon Dny Marianne, musí být poskytnuta nákupní taška
s logem Dny Marianne. Množství tašek na obchod je limitováno

•

Podmínky pro účastníky Dnů Marianne jsou k dispozici v souboru „Všeobecné obchodní podmínky“ na
webových stránkách http://akce.burdamedia.cz/Dny-Marianne-2015/documents (ČR) a
http://akce.burdamedia.cz/Dni-Marianne-2015-SK/documents (SR)

•

Partneři, jejichž zboží a služby odpovídají svou podstatou titulu Marianne Bydlení, ale mají zájem o inzerci
v titulu Marianne, musí poskytnout své nabídky oběma titulům (Marianne i Marianne Bydlení)		

důležitý termín
•

Registrace do 5. 6. 2015 (vyplňte přihlášku s nabídkou slevy/dárku) – zašlete nám závaznou rezervaci a veškeré
podklady pro akci (fotografii produktu nebo dárku, 300 DPI, text odpovídající velikosti modulu, adresu obchodu).
Registrace může být provedena pouze na http://akce.burdamedia.cz/Dny-Marianne-2015/
pro ČR a na http://akce.burdamedia.cz/Dni-Marianne-2015-SK/ pro SR
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česká
republika

1. nabídky modulů

11.–13. září

ZAKUPTE 1 ZE 4 RŮzNÝCH MODULŮ* A ZÍSKejte:
•

Prezentaci své nabídky v časopise v daném rozsahu

•

Slevový kupon se svou nabídkou v časopise

•

Prezentaci své nabídky na microsite Dny Marianne a v mobilní aplikaci

•

Uvedení svých obchodů v adresáři časopisu, na microsite a v mobilní aplikaci

•

Promo materiály Dny Marianne a nákupní tašky (limitované množství, neplatí pro e-shopy)
* Podmínky účasti na straně 4

2/3 strany
KOSMETIKA A KRÁSA
12.–14. 9. 2014

celostrana

20%
DOUGLAS
Nenechte si ujít 2 bestsellery parfumerie DOUGLAS v hodnotě 620 Kč
jako dárek! Během Dnů Marianne nakoupíte v kterékoliv parfumerii
DOUGLAS se slevou 25 % produkty značek DOUGLAS a Artemis.
Na ostatní sortiment platí sleva 20 %. Ke každému nákupu navíc dostanete
gel-lak na nehty Collistar a mini masku Glamglow. Parfumerie DOUGLAS
pro Vás budou exkluzivně otevřeny již od 8 hodin ráno!

25%
+ dárek

S Lady kartou speciální sleva 23 % na ostatní sortiment

H&M
Švédský podnik s obchodní
myšlenkou – móda a kvalita za
nejlepší cenu! H & M spolupracuje
každý rok s mnoha významnými
osobnostmi z oblasti módy.
Každoročně inspiruje a produkuje
módu pro širokou veřejnost po
celém světě.

MÓDA A DOPLŇKY

DOUGLAS
ALTERNA HAIRCARE
Zažijte proměnu vlasů již
po prvním použití BAMBOO
a CAVIAR řady značky
Alterna Haircare. K nákupu
2 produktů získáte jako dárek
profesionální kartáč na vlasy
CAVIAR a miniaturu
Replenishing Moisture
Shampoo (40 ml).
Platí exkluzivně
12.–14. 9.
v parfumeriích
DOUGLAS.
SCONTO NÁBYTEK
Kompletní sortiment
nábytku a bytových
doplňků naleznete
v prodejnách
SCONTO Nábytek.
Během Dnů Marianne
platí sleva 35 %
na nábytek a sleva
15 % na bytové doplňky.
Slevy se počítají
z běžných cenM09_DM_2014_KOSMETIKA
a lze je využít pouze A KRASA_TISK_cast_I.indd
na nábytek, u kterého je běžná cena
stanovena.

2014
DÁREK

S Lady kartou speciální sleva 25 %

25%

DÁREK

20%

Ještě vyšší slevy s Lady kartou
SCANQUILT
UILT
DKNY
DIAMOND CLUB
Výjimečná 25% sleva platí na všechny diamantové šperky a šperky
s drahými kameny. Na hodinky značek Mark Jacobs, Michael
Kors, Emporio Armani a Gucci. Kompletní nabídku si můžete
prohlédnout na www.Diamond-Club.cz. Sleva se nevztahuje na
volné diamanty a zakázkovou výrobu.

Trendové i klasické vzory
pro Váš domov jedině od
Scanquilt. 20% sleva na
celý sortiment platí až do
21. září. Přijďte si vybrat ze 14.08.14 14:53
široké nabídky přikrývek, polštářů, prostěradel, ložních souprav,
osušek a županů z kvalitních materiálů různých barev a vzorů.

V samém srdci tepajícího New Yorku vznikla aktuální kolekce
DKNY. Nechte se pohltit její energií a vibracemi největší
metropole módy. Oslavte s námi 25. narozeniny DKNY a odneste
M09_DM_2014_MODA.indd
339kožené psaníčko. Platí
si dárek k nákupu
nad 4000 Kč: luxusní
pouze ve Dnech Marianne v obchodech DKNY Železná 16,
Praha 1 a OC Arkády Pankrác.
Při platbě Lady kartou navíc dárek k nákupu

30%

DOUGLAS
BOURJOIS

Dekorativní kosmetiku Bourjois nakoupíte
žijt exkluzivní
kl i í
v parfumeriích DOUGLAS se slevou 30 %. V
Využijte
nabídky této francouzské značky, která je na trhu více než 150 let
a z krásy udělala doslova hru barev.

Pro uplatnění vyšší slevy je nutné předložit slevový
kupon z časopisu a platbu provést Lady kartou

35%

352

14.08.14 15:34

Při platbě Lady kartou navíc dárek k nákupu

S Lady kartou speciální sleva 25 %

ESPRIT
Esprit móda podtrhuje pouze
to, co už v sobě Esprit zákazník
má - krásu, jedinečnost, styl
a sebedůvěru. I'm Esprit, protože
inspirace Espritu vychází
ákazníků.
z podstaty svých zákazníků.
Ze zákazníků, kteříří
ocení kvalitní móduu
a nadčasové
střihy.

20%
SEDAČKY PHASE
Sedačky Phase jsou nejžádanější sedačky v České
republice. Přijďte si vybrat tu pravou sedačku pro
Vás a splňte si sen o dokonalém bydlení. Jen teď
máte jedinečnou možnost získat sedačku Phase
se slevou 20 %. Více na www.SedackyFaze.cz

25%

S Lady kartou speciální sleva 28 %

25%

S Lady kartou speciální sleva 23 %

25%

ECCO
Udělejte si radost a pořiďte si krásné
sné pohodlné kozačky
a luxusní koženou kabelku z nejnovější kolekce Ecco
podzim/zima 2014. Během Dnů Marianne je dostanete
se slevou 25 %! Přinášíme Vám skandinávský design
a pohodlí, které si zamilujete. Stačí vyzkoušet!

EXE JEANS
Kolekci 2014 dominují zajímavé materiály, nové střihy, pestré barvy
a tisky. Celá sezona se nese v oblíbeném denimovém duchu, který je
sexy. Klasické denimové efekty a oprání se objevují i na tričkách, šatech,
mikinách nebo svetrech. Oslňte ve skvělé kolekci Exe Jeans i vy!

Pro uplatnění vyšší slevy je nutné předložit slevový
kupon z časopisu a platbu provést Lady kartou

1/3 strany vertikálně
M09_DM_2014_MODA.indd 336

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Moderní činoherní divadlo na
levém břehu Vltavy Vás zve na
severské komedie či dramata,
která napsal nejen život, ale
zejména úspěšní autoři.
Vyberte si z inscenací souboru
Švandova divadla, kde excelují
například Petra Hřebíčková,
Patrik Děrgel, Klára Cibulková,
Robert Jašków, Filip Čapka
nebo stálý host Michal Dlouhý.
Nabízíme Vám vstupenky
s 25% slevou na představení
uváděná do 31. 10. 2014.

20%

S Lady kartou speciální sleva 23 %

S Lady kartou speciální sleva 28 %

S Lady kartou speciální sleva 28 %

SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ
Plánujete novou
koupelnu nebo
kuchyň? Obraťte
se na specialistu
v oboru! Po celý
rok garantuje
nejlepší ceny a ve
Dnech Marianne
je pro Vás navíc
připravena sleva
20 % na plánované
kuchyně Naturel. Více na www.siko.cz

25%

Ještě vyšší slevy s Lady kartou

1/6 strany

14.08.14 14:49

1/3 strany horizontálně

M09_DM_2014_SLUZBY A DEKOR_TISK.indd 383

14.08.14 14:58

sazby v kč:
Modul
Marianne
Marianne Bydleni
Speciální nabídka
Partnerské promo

1/6

1/3 vertikálně/horizontálně

2/3

1/1

52 000
30 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail

85 000
48 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail

140 000
78 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail

245 000
100 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail
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2. dny marianne
lounge

česká
republika
11.–13. září

Co jsou Lounge Dnů Marianne? 					
•

Reprezentativní komerční místa v Praze, Ostravě a Brně*, kde si návštěvníci mohou vyzvednout dárky a vyzkoušet
si výrobky a služby našich partnerů

•

Přes 25 000 lidí navštívilo v roce 2014 Lounge Dnů Marianne a odneslo si své dárky				
							

MARIANNE
LOUNGE V PRAZE
		
•

Místo konání

•

Partnerský poplatek • 300 000 Kč + produkční náklady (výzdoba, hostesky a produkty)

•

Partner získá

• Ovocný trh (venkovní umístění) – Lounge s největším počtem návštěvníků
• Mediální hodnotu 922 500 Kč:
• Prostor 25 m2 v Marianne Lounge
• 1/1 inzertní strana v časopise Marianne 9/15
• 1/2 strany prezentace Marianne Lounge v příloze Dnů Marianne v časopise Marianne
9/15 a Marianne Bydlení 9/15
• Prezentaci Marianne Lounge na microsite Dnů Marianne a v mobilní aplikaci
• 2/3 strany nabídky partnera v Marianne (9/15)

MARIANNE LOUNGE V OSTRAVĚ
• Nová Karolina (uvnitř nákupního střediska) – spojeno se zábavným programem
• Místo konání
			
nákupního střediska
• Partnerský poplatek • 150 000 Kč + produkční náklady (výzdoba, hostesky a produkty)
• Partner získá
• Mediální hodnotu 469 500 kč:
• Prostor 25 m2 v Marianne Lounge
• 1/2 strany prezentace Marianne Lounge v příloze Dnů Marianne v časopise Marianne
9/15 a Marianne Bydlení 9/15
• Prezentaci Marianne Lounge na microsite Dnů Marianne a v mobilní aplikaci
• 1/6 strany nabídky partnera v Marianne 9/15

													

								
* Lounge v Brně bude potvrzen

PROSTOR V MARIANNE LOUNGE JE LIMITOVÁN, V PŘÍPADĚ ZÁJMU TEDY, PROSÍM,
KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CO NEJDŘÍVE!

6

3. sponzor
mobilní aplikace

česká
republika
11.–13. září

koncept mobilní aplikace
•

S naší aplikací se nakupování stane lehčím než kdykoliv předtím

•

Aplikace přináší možnost vyhledání partnerských nabídek, adres obchodů a vytvoření wishlistu

•

Dokáže vyhledat nejlepší cestu k vybranému obchodu

•

Přináší informace o lokacích Marianne Loungů a jejich programu

•

Sponzorský poplatek • 300 000 Kč

•

Sponsor získá

• Mediální hodnotu 2 449 000 Kč:
• 1/1 samostatná strana inzertně propojená s mobilní aplikací v Marianne 9/15,
Marianne Bydlení 9/15, InStyle 9/15, Joy 9/15
• Logo/produkt na 1/2 strany prezentace mobilní aplikace Dnů Marianne v titulech
Marianne 9/15 a Marianne Bydlení 9/15
• Logo v prezentaci mobilní aplikace Dny Marianne ČR a SR, microsite a FB profilech
• Logo na každé straně mobilní aplikace v ČR a SR
• Záložka v menu aplikace se sponzorským PR článkem
• 1 banner 300 x 300 (3 týdny) s partnerským logem na elle.cz, marieclaire.cz,
joyonline.cz, marianne.cz a instyleonline.cz, banner propojen linkem na mobilní aplikaci
• 1 PR článek představující aplikaci (obsahující partnerské logo) na elle.cz, marieclaire.cz,
joyonline.cz a marianne.cz (3 týdny)
• Direct mailing představující aplikaci a obsahující partnerské logo (35 506 adres)
										
		

7

4. hlavní partner
•

Poplatek hl. partnera

• 1 500 000 Kč

•

Hl. partner získá

• Mediální hodnota 15 179 387 Kč:

česká
republika
11..–13. září

• Logo ve speciální sekci Dny Marianne v Marianne 9/15 a Marianne Bydlení 9/15
(okolo 135 stran)
• 1 strana advertorialu v sekci Dny Marianne v Marianne 9/15 a Marianne Bydlení
9/15
• Logo na obálce kuponové knížky
• Celostrana inzerce – 2. strana obálky kuponové knížky
• Logo na zadní straně kuponů (střídavě s druhým partnerem)
• Logo v kampani (tisk, metro, nákupní střediska)
• Logo na folio plakátech a cedulích v partnerských obchodech
• Stánek v Marianne Lounge v Praze a Ostravě*
• Distribuce propagačních materiálů v části tašek v rámci akce Dny Marianne
v Praze, Ostravě a Brně (25 000 ks)
• Logo na banneru v promo kampani Dnů Marianne na: marianne.cz, elle.cz,
joyonline.cz, poslirecept.cz, apetitonline.cz, Instyleonline.cz (3 týdny)
• PR článek na microsite Dny Marianne pro ČR s prolinkem na partnerskou
webovou stránku (3 týdny)
• Banner na microsite ČR Dnů Marianne (3 týdny)					
										
		
* produkční náklady na stánek (výzdoba, hostesky, program) platí hlavní partner dodatečně
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1. nabídky modulů

Slovensko
18.–20. září

ZAKUPTE 1 ZE 4 RŮzNÝCH MODULŮ A ZÍSKejte:
•

Prezentaci své nabídky v časopise v daném rozsahu

•

Slevový kupon se svou nabídkou v časopise (sleva platná na Slovensku)

•

Prezentaci své nabídky na microsite Dni Marianne a v mobilní aplikaci pro SR

•

Uvedení svých obchodů v adresáři časopisu, na microsite a v mobilní aplikaci

•

Promo materiály Dny Marianne a nákupní tašky (limitované množství, neplatí pro e-shopy)

•

Pokud se jeden z Vašich obchodů nachází v nákupním centru Eurovea, obdržíte dodatečný kupon na kuponovou
stránku Eurovea v Marianne 9/15
2/3 strany
														
SLOVENSKO
							
12.–14. 9. 2014

celostrana

20%

FOKUS
OČNÁ OPTIKA

SLOVENSKO
12.–14. 9. 2014

OBCHODNÝ DOM
MY/TESCO

FRUITISIMO

25%

Toľko možností na jednom
mieste! Nenechajte si ujsť
báječné nakupovanie
v OD MY /Tesco so zľavou
by,
25 % na domáce potreby,
tvo.
textil, hračky a papiernictvo.
Možete si u nás vyberať
zo značiek Tescoma,
Tefal, F&F, Lego, Disney
a mnohých ďalších.
Zľavy sa nevzťahujú na
var.
elektro a už zlacnený tovar.
Zľavy nie je možné sčítať.

25%

20%
DATART
Zľava 20 % na malé domáce
spotrebiče, 20 % na vybrané
veľké domáce spotrebiče,
20 % na DVD/CD, hry a hračky a 20 % na vybrané príslušenstvo
www.DATART.sk

OODJI
Nadčasová móda,
každý mesiac nová
kolekcia.

Fruitisimo je
najovocnejší bar
vo Vašom okolí,
miluje ovocie a vidí
ho úplne všade,
pretože sa na svet
pozerá s úsmevom
cez ovocné okuliare.
Zastavte sa na skvelý
fresh, ručne vyrábanú kopčekovú
zmrzlinu alebo čerstvo pomletú
kávu. www.fruitisimo.cz

Najväčšia slovenská sieť
optík Fokus očná optika
Vám prináša jedinečnú
možnosť zľavy 70 % na
všetky dioptrické rámy počas
Dní Marianne pri zhotovení
kompletných okuliarov.
www.fokusoptika.sk

70%

25%

s MasterCard špeciálna zľava 28 %

ORSAY
ORSAY kolekcia jeseň/zima 2014
je kombináciou najdôležitejších
trendov sezóny pre ženy, ktoré
Švédský podnik s obchodní
chcú byť očarujúce aj počas
chladných dní. Vďaka najnovšej
myšlenkou – móda a kvalita za
ponuke od ORSAY
nejlepší cenu! H & M spolupracuje
nebude vo Vašom
každý rok s mnoha významnými
zimnom šatníku
chýbať elegancia,
osobnostmi z oblasti módy.
šarm a ženskosť.

20%

H&M

GOLDENPOINT

Vylepšite si svoj šatník
o fashion pančuchy,
dizajnérske tričká a topy,
"šik" spodnú bielizeň.
Počastopánky
Dní Marianne
Urobte si radosť a zaobstarajte si krásne pohodlné
a luxusnú koženú
te so zľavou
nakupujete
kabelku z najnovšej kolekcie ECCO jeseň/zima
2014. Počas dní Marianne ich
30 % na celý
dostanete s 20% zľavou. Prinášame Vám škandinávsky
sortiment.t. dizajn a pohodlie, ktoré

25%

Každoročně inspiruje a produkuje
módu pro širokou veřejnost po
celém světě.

si zamilujete. Stačí vyskúšať!

30%

S MasterCard špeciálna zľava 28 %

OUI SET

S Lady kartou speciální sleva 25 %

Oui Set je nemecká značka
s viac ako 50ročnou
tradíciou. Je to exkluzívna
móda pre nezávislé
a štýlové ženy s vášňou
pre kvalitu a detail. Teraz
máte možnosť výhodného
né modely
nákupu na vybrané
mov!
kabátov a kostýmov!
www.oui-ba.skM09_DM_2014_MODA.indd

zľava
20Eur
OPTIKA SILOE
Nájdite svoje vysnívané okuliare v O
Optika
k SSiloe,
l
kde Vám s výberom poradí profesionálny personál
optikov. Kupón platí aj na zľavnený tovar. Využite
60% zľavu na slnečné okuliare a zľavy na dioptrické
rámy až do 70 %! www.optikasiloe.eu

Ještě vyšší slevy s Lady

339

25%

Exkluzívne benefity u vybraných partnerov prináša
pre svojich klientov spoločnosť MasterCard, hlavný
partner akcie Dni Marianne na Slovensku

1/3 strany vertikálně
M09_DM 2014_SLOVENSKO_TISK_cast II.indd 430

30%

ECCO

1/6 strany
14.08.14 18:41

GRANDOPTICAL
GrandOptical – to je komplexná starostlivosť o Váš zrak. Príďte si
vybrať kvalitné dioptrické okuliare, trendové slnečné okuliare alebo
najmodernejšie kontaktné šošovky so zľavou 30 %.

GABOR
Každá noha je jedinečná.
nečná.
Gabor vyrába obuvv
v rôznych šírkach
od F po H a vo
kartou
veľkostiach od
2,5 po 11. V ponuke čižiem je možnoo
nájsť šírky sár od XS po
d d
XXL a Vario. To je dôvod,
prečo je obuv Gabor tak
výnimočná. Nenechajte si
ujsť zľavu 25 % na všetok
tovar. Zľava neplatí na už
zľavnený tovar.

S MasterCard špeciálna zľava 33 %

25%
14.08.14 14:53

25%

Exkluzívne benefity u vybraných partnerov prináša
pre svojich klientov spoločnosť MasterCard, hlavný
partner akcie Dni Marianne na Slovensku

GATE
Máte už vybavený
ný svoj
šatník na jeseň? Elegantné šaty,
štýlová bunda alebo originálne
doplnky? Počas Dní Marianne
máte skvelú M09_DM
šancu nakúpiť
si
2014_SLOVENSKO_TISK_cast
I.indd
módu Gate so zľavou 25 %
na nezľavnený tovar.

S MasterCard špeciálna zľava 33 %

1/3 strany horizontálně
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s MasterCard špeciálna zľava 28 %

Exkluzívne benefity u vybraných partnerov prináša
pre svojich klientov spoločnosť MasterCard, hlavný
partner akcie Dni Marianne na Slovensku
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sazby v kč:
Modul
Marianne
Marianne Bydleni
Speciální nabídka
Partnerské promo

1/6

1/3 vertikálně/horizontálně

2/3

1/1

16 000
9 500
Sleva/dárek
Fb/web/mail

27 000
15 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail

45 000
25 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail

76 000
43 000
Sleva/dárek
Fb/web/mail

v případě, že máte obchod v oc Eurovea,
vyzkoušejte dny marianne zdarma

KONTAKTUJTE NÁS, POSKYTNĚTE JEDINEČNOU NABÍDKU* NAŠIM ČTENÁŘŮM
A ZÍSKEJTE:
•

Slevové kupony s Vaší nabídkou v časopise Marianne 9/15 na stránce Eurovea kuponů (sleva platná pouze ve
Vašem obchodě v Eurovea)

•

Prezentaci Vaší nabídky na microsite Dni Marianne SR a v mobilní aplikaci pro SR

•

Uvedení Vašeho Eurovea obchodu v adresáři, microsite a v mobilní aplikaci

•

Promo materiály Dnů Marianne a nákupní tašky (limitované množství) pro Váš obchod v OC Eurovea			
					
*							
podmínky účasti na straně 4
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2. nabídka služeb
dnů marianne

slovensko
18.–20. září

CO JSOU SLUŽBY DNů MARIANNE?
•

Bezplatné služby nabízené partnery v Eurovea nákupním centru, kde je umístěn jediný slovenský Marianne
Lounge

•

Přes 3 200 lidí navštívilo v roce 2014 Lounge Dnů Marianne a odneslo si své dárky

•

Přes 50 000 lidí navštívilo v roce 2014 OC Eurovea během Dnů Marianne

•

Chcete-li poskytovat tyto bezplatné služby čtenářům Marianne na Slovensku, prohlédněte si naši nabídku

Partner pro bezplatné služby

						

•

Umístění

• Eurovea (uvnitř nákupního centra)

•

Partnerský poplatek

• 100 000 Kč + produkční náklady (výzdoba, hostesky a produkty)

•

Partner získá

• Mediální hodnotu 532 500 Kč:
• Prostor 25 m2 v Eurovea nákupním centru
• 1/2 strany prezentace služeb v příloze Dnů Marianne
v časopise Marianne 9/15 a Marianne Bydlení 9/15
• Prezentaci služeb na microsite Dnů Marianne a v mobilní aplikaci
• 1/6 strany partnerské nabídky v Marianne 9/15
• 1 kupon na Eurovea kuponové stránce v Marianne 9/15
• 1 rotační banner na microsite Dnů marianne (3 týdny)
										
										
				

10

3. hlavní partner

slovensko
18.–20. září

•

Poplatek hl. partnera

• 1 300 000 Kč								

•

Hl. partner získá

• Mediální hodnotu 5 486 788 Kč
• Reklamní proužek na 1 samostatné straně inzerce Dnů Marianne SR 2015
v Marianne 8/15
• 1 strana advertorialu v Marianne 9/15 a Marianne Bydlení 9/15*
• Reklamní proužek ve speciální sekci Dnů Marianne SR 2015 v Marianne 9/15
a Marianne Bydlení 9/15 (okolo 31 stran)
• Reklamní proužek na všech stránkách s kupony pro SR na kuponovém archu
v Marianne 9/15 a Marianne Bydlení 9/15
• Logo na zadní straně kuponů pro SR na kuponovém archu v Marianne 9/15
a Marianne Bydlení 9/15
• Reklamní proužek v kampani (outdoor, autobusové rámy, nákupní střediska)
• Reklamní proužek na plakátech a cedulích v partnerských obchodech
• Jmenování partnera v radio kampani Dnů Marianne SR
• Logo na jedné straně nákupní tašky pro Dny Marianne SR (10 000 ks)
• Branding microsite Dnů Marianne SR s linkem na partnerskou webovou stránku
(3 týdny)
• PR článek na microsite Dny Marianne (3 týdny)
• Logo na banneru v promo kampani Dnů Marianne SR na: marianne.cz, elle.cz
(3 týdny)
• 1 strana inzerce v ELLE a Marianne v roce 2015				
										
										
		
* Produkční náklady advertorialu platí hlavní partner dodatečně
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kontakty
Marie Jarosová

Advertising manager ELLE, Marianne
Tel: +420 221 589 413
Mob: + 420 603 178 029
marie.jarosova@burda.cz
Hana Pavelková

Senior Media Consultant Marianne
Tel: +420 221 589 348
Mob: + 420 737 217 000
hana.pavelkova@burda.cz
Zuzana Ošťádalová

Classified advertising consultant
Tel: +420 221 589 349
Mob: +420 602 763 288
zuzana.ostadalova@burda.cz
Marie Krupičková

Senior Media Consulant
Mob: +420 605 227 841
marie.krupickova@burda.cz

Kateřina Čásenská

Advertising manager for decor magazines
Tel: +420 221 589 417
Mob: + 420 602 698 505
katerina.casenska@burda.cz
Alžběta Musilová

Tel: +420 221 589 269
Mob: +420 774 119 492
alzbeta.musilova@burda.cz
Lucie Procházková

Tel: +420 221 589 252
Mob: +420 737 214 152
lucie. prochazkova@burda.cz

