
CO JE 
FashiOn
shOpping 
wEEkEnd?
•	Jedinečný	

víkendový	
nákupní	proJekt 
pro čtenářky elle

•	nabídka	
exkluzivních	slev  
na módu a kosmetiku 
luxusních značek

•	výJimečná	
příležitost,  
jak zvýšit své tržby
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sTanTE sE paRTnEREM!
zvýšíte své tržby 
Oslovíte 183 400* čtenářek časopisu EllE (cílovou skupinu s vyššími příjmy), 
které se zajímají o módu a krásu.   

zviditelníte svou značku 
Připravovaná mediální kampaň (tisk, rádio, outdoor, on-line kampaň)  
má rozpočet téměř 7,3 milionů Kč a zasáhne až 2,3 milionu** lidí.  

spojíte se se značkou elle 
EllE je nejprodávanější módní časopis na světě i u nás.  
Udává tón ve stylu, módě a kráse. Žádný jiný takový  
časopis v ČR není.
  
*Zdroj: Media projekt 1–6/2012
**Zdroj: Media projekt 1–6/2012, odhad BM research

CO ZÍskÁTE JakO paRTnER?	
1/6 strany v elle 5/2013
pro prezentaci vaší značky (obchodu) a představení nabídky

slevové kupony  
v elle 5/2013 
s názvem vaší značky a specifikací  
nabídky pro čtenářky

propagační materiály
pro vaše prodejny (nákupní tašky, POs materiály)

seznam vašich prodejen
v adresáři časopisu EllE 5/2013  
a na webu projektu 

ˇ
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Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat 
Kateřina Vencová, tel. 221 589 115, 604 227 221, katerina.vencova@burdamedia.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE  
do 20. 2. 2013 – uzávěrka přihlášek do projektu EFSW 

do 20. 2. 2013 – vy nám nahrajete podklady a zašlete nám potvrzenou závaznou rezervaci

do 12. 3. 2013 – vy nám schválíte slevový kupon do časopisu ELLE 5/2013

do 16. 3. 2013 – vy nám schválíte 1/6 inzerce do časopisu ELLE 5/2013

Jak sE sTanETE paRTnEREM:
• Uhradíte partnerský poplatek 10 000 Kč + DPH 

• Čtenářkám EllE poskytnete minimálně 20% slevu na své produkty  
 (případně služby) nebo hodnotný dárek k nákupu (jeho schválení si vyhrazuje  
 marketing časopisu EllE)

• Poskytnete minimálně 25% slevu na své produkty (případně služby)  
 nebo hodnotný dárek k nákupu držitelům karty MasterCard/Elite program

• Nejpozději do 20. 2. 2013 se zaregistrujete na www.elle.cz/efsw2013  
 a dodáte nám podklady (text v rozsahu max. 250 znaků + foto produktu nebo  
 dárku, 300 DPI, formát A5)

• Uzavřete s námi závaznou rezervaci 
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kaŽdÝ ROk OBLÍBEnEJŠ Í !ˇ
eFsW	roste.	každý	ročník	si	získává	stále	větší	pozornost	
čtenářek	i	klientů.
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Andrea NASSIR, ředitelka pro inzerce VIP klientů, 221 589 334, 603 549 818, andrea.nassir@burdamedia.cz
Marie JARoSoVá, manažerka inzerce, 221 589 413, 602 172 207, marie.jarosova@burdamedia.cz
Michala NAJMRoVá, senior media consultant, 221 589 334, 603 549 821, michala.najmrova@burdamedia.cz
Hana MICHALÍKoVá, senior media consultant, 221 589 367, 731 421 777, hana.michalikova@burdamedia.cz
Tereza JuščÍKoVá, sloupková inzerce Elle, 221 589 339, 731 421 789, tereza.juscikova@burdamedia.cz 

BuRDA Media 2000 s.r.o.
Na Zátorce 1, 160 00 Praha 6
www.burdamedia.cz

17.–19. 5. 2013.


