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GENTLEMAN

A GENERAL MEDIA PUBLISHING GONDOZÁSÁBAN MEGJELENŐ NEGYEDÉVES GENTLEMAN MAGAZIN EGYEDÜLÁLLÓ A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PIACON. A GENTLEMAN
MAGAZIN FILOZÓFIÁJÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT HÁROM SZÓ HATÁROZZA MEG:
MINŐSÉG. ESZTÉTIKUM. EREDETISÉG.

MISSZIÓ - A Gentleman magazin továbbfejleszti – ha kell, felébreszti –
a magyar férfiakban a gentlemanre jellemző igényes élet iránti vágyat.
CÉLCSOPORT - Minden férfiban ott rejlik a gentleman kortól és életstílustól függetlenül. A GENTLEMAN MAGAZIN olvasója kortalan, de 25
évnél idősebb. Minden férfi potenciális olvasó, aki vágyik az igényes, a
sikeres, a test és a szellem örömeit egyaránt magába foglaló teljes életre,
a kreatív alkotásra. A GENTLEMAN MAGAZIN öt karakterbe sorolja
olvasóit. A Junior tehetséges fiatal, aki gentleman létének és pályafutásának elején áll. A Wild kezelhetetlen, öntörvényű zseni, tűzön-vízen át
megvalósítja terveit. A Cool sikeres művész, életművész, alkotó, egyedi.
A Boss nagyvállalkozó vagy vállalati vezető, aki elsősorban az üzleti
életben sikeres. A Classic Gentleman óriási tapasztalattal rendelkező,
kifinomult, az élet klasszikus értékeit követő, megállapodott úriember.
TARTALOM - A GENTLEMAN MAGAZIN olyan, mint egy férfiklub.
Férfiakról szól férfiaknak. Elegáns, tartalmas írásokkal, művészi fotókkal és letisztult, mégis látványos oldalakkal informálja olvasóit. Elismert, véleményformáló szerzők osztják meg a gentleman léthez kötődő
gondolataikat az olvasókkal. A magazinban a legérdekesebb írások
angolul is olvashatóak, így a Magyarországon élő külföldi üzletemberekhez és diplomatákhoz is eljut a lap és partnereinek üzenete.
POZICIONÁLÁS - A GENTLEMAN MAGAZIN a hazai és a nemzetközi
piacon is a férfimagazinok között a legmagasabb színvonalat képviseli.
Prémium magazin, prémium férfiaknak. A maga nemében nincs konkurense.

GENTLEMAN PREMIER - 2013-tól új platformot biztosítunk azon partnereinknek, akik kompromisszum nélkül a legmagasabb minőséget,
szolgáltatási színvonalat képviselik a maguk területén. Magyarország
legjobb éttermei, szállodái, divat üzletei, klubjai, prémium szolgáltatói közül választjuk ki a GENTLEMAN PREMIEREKET, melyek ezáltal
célcsoportunk elsőrangú kiszolgálóhelyeivé válnak.

BAZAAR & GIFT

A Gentleman magazinban lehetőség van termék, szolgáltatás vagy márka
képi (IMAGE), illetve szöveges (PR) bemutatására is. Utóbbi esetén a cikket a
megrendelőtől kapott információkból és képekből a szerkesztőségünk készíti
el és tördeli be.

A Gentleman magazin az EXPLORER, STYLE, FINE LIVING, GASTRO
TOUR, BIG TOYS, és HOME szekciójában olyan minőségi termékeket
ajánl olvasói figyelmébe, amelyek szorosan hozzátartoznak a gentleman
életmódhoz, beleértve az ajándékozást.

GENTLEMAN PREMIER

SZERKESZTETT TARTALMAK

Exkluzív platformot biztosítunk azon partnereinknek, akik kompromisszum
nélkül a legmagasabb minőséget képviselik a maguk területén. Magyarország prémium szolgáltatói közül választjuk ki a Gentleman Premiereket,
melyek ezáltal célcsoportunk elsőrangú kiszolgálóhelyeivé válnak.

A Gentleman magazin partnerei tartalmi együttműködés formájában is
bemutatkozhatnak a magazin oldalain. Ebben az esetben a nagy múltú
cég vagy márka olyan rovatot támogat, amely közvetlen kapcsolatban
van termékével, szolgáltatásával, üzleti tevékenységével és közel áll a
Gentleman magazin filozófiájához.

TERJESZTÉS - A GENTLEMAN MAGAZIN gondos szűrés után, személyes
kézbesítés útján jut el a kiválasztott olvasókhoz. A terjesztés több csatornán fut párhuzamosan: előfizetők, partnereink kiemelt ügyfelei, hazánk
prominens személyiségei és döntéshozói, illetve a kiemelt GENTLEMAN
PREMIEREK vendégei. A GENTLEMAN MAGAZIN a hagyományos
terjesztési módon, például hírlapárusoknál nem vásárolható meg. Előfizetni csak a kiadónál és a kiemelt GENTLEMAN PREMIER helyszíneken
lehetséges egy évre, az ára 40 000 forint.
CÉLCSOPORT ELÉRÉSE - Egyedülálló terjesztési stratégiánk eredményeként név szerint ismerjük olvasóinkat, így partnereink számára garantálni
tudjuk a célcsoport maradéktalan, meddőszórás mentes elérését.
KÜLSŐ MEGJELENÉS - A GENTLEMAN MAGAZIN terjedelme 330+4
oldal, a nyomdatechnikai lehetőségeket maximálisan kihasználva hat,
különböző típusú papírból készül. Minden példány sorszámozottan,
zárjeggyel ellátott elegáns fémtokban, exkluzív díszdobozba csomagolva kerül az olvasók kezébe.

SZAKÉRTŐK - A GENTLEMAN MAGAZIN szerkesztőségi munkáját
egy szakértői testület teszi még sikeresebbé. A testület tagjai egyrészt
kiválóan ismerik a maguk szakmai területét, másrészt pedig maguk is a
gentleman lét hiteles képviselői.
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Zaklatott lelkiállapotban beköszöntőt írni nem
kifejezetten vidám vállalkozás. Várhatnék még
néhány napot, hátha javul a helyzet(em), csak
hát a lapzárta… Már elnézést a tisztelt uraktól, és
nem kevésbé a hölgyektől, hogy holmi személyes,
csip-csup ügyekkel hozakodom elő, de talán
ráismernek a jelenségre, és ha épp nem Önök
az áldozatok, akkor mosolyogni is tudnak. Sőt,
legközelebb, ha hasonló folyóba lépnek, könnyebben élik túl. Miközben az elmúlt hónapokban
többször szembesültem azzal, hogy a tartós,
értékálló sikerhez elengedhetetlen az odafigyelés az apró részletekre (érdemes elolvasni az
idevágó riportjainkat a németországi Himolláról,
az ausztriai Hotel Hochschoberről, a francia La
Premiere-ről vagy akár a Mercedesről), arra is rá
kellett döbbennem (újra), mennyire bosszantó,
meghatározó lehet egy-egy semmiségnek tűnő,
de a boldogságunkhoz, nyugalmunkhoz épp
hiányzó puzzle darab.
Lassan kialakul az immunitásom (ami nem helyes,
de alkalmazkodni, élni kell, ez a természet törvénye is) az értékrendünket megalapozó, korábban
megdönthetetlennek hitt fogalmak újradefiniálásával szemben. A Gentleman egy szórakoztató,
kulturális, elsősorban férfiaknak szóló, de a nőket
is megcélzó életmódmagazin, már csak ezért sem
mennék bele mélyebben ebbe a témába. Van így is
elég gondom… Például, hogy napok óta többször
végigkutatom a lakást, a pincétől a padlásig, de
nem találom a lemezgyűjteményemet. Annak
idején három táskába, illetve zacskóba pakoltam,
amikor hozzám is betört a CD-forradalom, és
a lemezjátszó még el is romlott. Ragaszkodó
típusként eszembe nem jutott megválni a fekete
korongoktól, inkább rendre új helyet találtam a
csomagoknak. De most nagyon kellenének! Az
sem mellékes, hogy beruháztam egy új lemezjátszóba, és olvasom a Gentlemanben, hogy itt
a bakelit nagy comebackje. Igazából a borítók
miatt kellene a szinte hiánytalan LGT-gyűjteményem. A februári koncertek apropóján közel
húsz oldalon tisztelgünk a legendás zenekar
előtt, és illusztrációként használnánk. Tudom,
miért nem fordultunk “kortárs” fotósokhoz… Ez
tűnt a legegyszerűbb megoldásnak: odanyúlok,
leveszem és kész. A háromból kettőt meg is
találtam, de amelyikben a magyarok vannak,
na, azt elnyelte a föld. Borzalmas érzés, nem
kívánom senkinek. Biztos lehet benne, hogy
amikor ezeket a sorokat olvassa, már megleltem a lemezeket. Legalábbis ezzel nyugtatom

SLIM LED ES900

HATALMASÉLMÉNY
AKADNAK PILLANATOK AZ EMBER ÉLETÉBEN, AMIKOR A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS EGY PONTJÁN ÚGY ÉRZI, VALÓSZÍNŰLEG
NINCS TOVÁBB, ELJUTOTTUNK A CSÚCSRA, AHOVÁ AZ EMBERISÉG ELÉRHET. A GYERMEKKORUNK KEDVENC KÖNYVEIT JEGYZŐ
SCIENCE-FICTION ÍRÓK ÁLMA VALÓRA VÁLT. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA, MAJD AZ INTERNET ROBBANÁSSZERŰ ELTERJEDÉSE ÓTA
EGYRESŰRŰBBENJÖNNEKEZEKAPILLANATOK,GYAKORLATILAGAPERMANENSTECHNOLÓGIAIFORRADALOMIDŐSZAKÁTÉLJÜK.
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magam. No meg azzal, hogy Adamis Anna és
Dusán versei, emlékezései így is célba érnek a
kedves olvasónál.
A 2004-es athéni olimpia után történt, hogy
a parlamenti fogadáson az aranyérmes Igaly
Diána mosolyogva, a rá jellemző őszinte kedvességgel megjegyezte, kezd féltékeny lenni rám,
mert mindenki a döntője közvetítéséről beszél,
ahelyett, hogy az ő diadaláért lelkesedne. Kicsit
így vagyok a művészeti vezetőnkkel, Keczeli
Keke Zoltánnal, és állandó fotósunkkal, Erdélyi Gáborral. Bárki (Sándor Györgytől Ungvári
Tamáson át Schiffer Miklósig) dicséri a magazint,
rendre külsőségét, kiállítását, képeit, gyönyörűségét emeli ki. Persze, ez még mindig jobb annál,
mint amikor egy újságírónő „művészieskedő
szexlapnak” minősítette (mondom, hogy komoly
válságot eredményez, ha alapfogalmakat újradefiniálunk). Amúgy mindössze annyit szerettem volna mondani, kérni: ne elégedjenek meg
azzal, hogy átlapozzák, megcsodálják a magazint!
Olvassák! Hiszem, hogy akkor is szeretni fogják.
A Gentleman téli magazinja újabb mérföldkőhöz
érkezett: először találkozhatnak női nagyinterjúval. A most induló First Lady rovatunk első
vendége Kósa Erika. A 80 éves Vitray Tamást
kedvenc tanítványa faggatta. Bemutatjuk az egyik
legsikeresebb magyar kaszkadőrt, Móra Attilát (a
név kötelez). Megismerhetik a félúton lenullázódott, de betegsége ellenére folyamatosan alkotó
belsőépítészt, Kövessy Szabolcsot. Irodájában
kerestük fel a szerbek legelegánsabb magyar
(vagy fordítva) bankárját, Radovan Jelasityot. Két
koncert között mesélt az életéről a több mint
tehetséges világtalan zongorista, Érdi Tamás. Style
rovatunkból a „Szürke Eminenciást” emelném ki,
de az órák szerelmeseinek is bőven szolgálunk
érdekességekkel, például a genfi Grand Prix-ről.
Folytathatnám még az ajánlást, de úgyis tudja,
a Gentleman ezúttal sem félórás olvasmány,
kikapcsolódás. Ha vigyáz rá, az egész télen képes
szórakoztatni!

NEM AZ SZÁMÍT,

MENNYIT
BESZÉLSZ
HANEM, HOGY

MIT
MONDASZ.

JÓ ÚRIEMBERNEK LENNI.

A JACK DANIEL’S KÉSZÍTÔITÔL.

Siklós Erik

főszerkesztő

siklos.erik@gentleman.hu

MINDENKI TUDJA:
FOGYASSZA MINDIG FELELÔSSÉGGEL.
WWW.JACKDANIELS.COM
FACEBOOK.COM/JACKDANIELSMAGYARORSZAG
A GENTLEMAN JACK BEJEGYZETT MÁRKANÉV. ©2012 JACK DANIEL’S. GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY, ALKOHOLTARTALOM: 40%.
KÉSZÍTÍ ÉS PALCKOZZA A JACK DANIEL DISTILLERY, LYNCHBURG, TENNESSEE.
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2/1 hirdetés: . . . . . . . . . . . . . . .  980 000 Ft (+Áfa)
1/1 hirdetés: . . . . . . . . . . . . . . .  670 000 Ft (+Áfa)
1/3 hirdetés: . . . . . . . . . . . . . . .  230 000 Ft (+Áfa)
Bazaar & Gift (4 termék): . . . . .  160 000 Ft (+Áfa)

HIRDETÉS 2/1

HIRDETÉS 1/1

980 000 Ft (+Áfa)
460*294mm +3mm kifutó

670 000 Ft (+Áfa)
230*294mm +3mm kifutó

SZERKESZTETT TARTALMI ÁRAK

GENTLEMEN’S

11/22/12 11:30 AM

HOME BAZAAR

Nagy múltú vállalat, város, étterem, hotel, stb. bemutatása – írt, fotózott, szerkesztett tartalom –
16 oldalon: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 Ft (+Áfa)
8 oldalon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 Ft (+Áfa)
5 oldalon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 Ft (+Áfa)

FEKETE ŐRANGYAL

A fekete bőr bevonatú, cédrusfa doboz
digitális higrométer és párásító segítségével
óvja szivarjai tökéletes minőségét. Philippi
szivartartó, 24,5 x 23,2 x 6,6 cm, Flip dizájn.

IDŐT ÁLLÓ, PRÉMIUM BÚTOROK,
SZEMÉLYRE SZABVA

www.philippi.com
www.artofhome.hu

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

DIZÁJN-KIRÁLY

Stílusos sakk-készlet szálcsiszolt, rozsdamentes acélból. Natalie Rutard, a fiatal,
német tervezőzseni alkotása. Pilippi YAP
sakk játék, 29x29 cm
www.philippi.com

LUXUSAUTÓ-ÉLMÉNY A NAPPALIBAN

www.artofhome.hu

Az Aston Martin kétségtelenül Anglia egyik legnagyobb legendája. Annyira
brit és annyira stílusos, mint híres sofőrje, Őfelsége 007-es titkos ügynöke.
Az avantgárd vonalvezetésű, dögös túraautók ihlette, luxusbútorokat az
olasz Formitalia alkotta meg, abszolút high-end minőségben. A csúcsélmény
garantált: inspired in England, made in Italy!
A dolgozóasztal és a fölé ívelt lámpa olyan dinamizmust sugároz, hogy rögtön
keresni kezdjük a gázpedált és már indítanánk is.
Az Aston Martin Interiors elemei csak egyedi megrendelésre készülnek.
A választható alapanyagok között a bőr mellett a kevlár, a karbon és az
alutex is szerepelhet.

1/3 mérete: 74,5*294mm +3mm kifutó
1/1 mérete: 230*294mm +3mm kifutó
2/1 mérete: 460*294mm +3mm kifutó

www.formitalia.it
www.artofhome.hu

STÍLUS CSEMEGE

A Buggati név, legyen szó autóról, divatról vagy lakberendezésről egyet jelent az
utolérhetetlen minőséggel és az utánozhatatlan stílussal. Bár valójában három
különböző cégről van szó, a név minden
esetben kötelez. A CasaBugatti konyhai kiegészítői exkluzív formáikkal, színeikkel és
kiemelkedő minőségükkel hangsúlyozzák
az igényes, modern otthon legjobb tulajdonságait. Nina tál és Vita Gyümölcsprés,
Quattro Mobili
www.qmsbutor.hu

Minimális felbontás: 300 dpi
Színrendszer: CMYK
File típus: Vágójel, passzerjel, és színkód nélküli
PDF, JPG vagy TIFF tömörítetlen file.
(A magas oldalszám miatt a nagy bundra (kötés) való tekintettel az átfutó dupla oldalas kreatív középső
része lehetőleg ne tartalmazzon szöveget, fontos képi elemet a margó kötésében 27-27 mm.)
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WWW.FLORABUTOR.HU
+36 20-961-3089

HIRDETÉS 1/3

BAZAAR & GIFT (4 TERMÉK)

230 000 Ft (+Áfa)
74,5*294mm +3mm kifutó

160 000 Ft (+Áfa)

GENTLEMAN MAGAZIN ÜTEMEZÉS 2013
Spring

Summer

Autumn

Winter

Megjelenés

03.11.

06.03.

09.02.

11.18.

Foglalás

02.06.

05.06.

08.05.

10.20.

Kreatív leadás

02.20.

05.20.

08.19.

11.04.

A Gentleman magazin negyedévente 10 000 példányszámban jelenik meg. Sorszámozva, névre szólóan címlistára, illetve előfizetés útján jut el az olvasókhoz.

SZERKESZTETT TARTALOM
16 oldalon: 5 000 000 Ft (+Áfa)
8 oldalon: 3 000 000 Ft (+Áfa)
5 oldalon: 2 000 000 Ft (+Áfa)
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CLUB EVENT

A GENTLEMAN MAGAZIN ESETÉBEN A PRÉMIUM ÜGYFÉLKÖR ELÉRÉSE AZ ELSŐDLEGES
ÉRTÉK, AMIT A NYOMTATOTT ÉS ONLINE PLATFORMJAINKON FELÜL EXKLUZÍV ESEMÉNYEINK IS ERŐSÍTENEK.

ROGER MOORE - EGY FÖLDRE SZÁLLT ANGYAL.

ÍGY ÜNNEPELTÜK JAMES BOND 50. SZÜLETÉSNAPJÁT

EGY ESTE BEN JOHNSONNAL

POKOLI SZÍNJÁTÉK
Q U A L I T Y
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