
StaŇte Se SouČÁStí exkluzivní nÁkupní akce v ČR. 
tentokRÁt v ReŽii 3 lifeStylovÝch titulŮ

16.–18. května 2014

Oslovte 4 miliony* milovníků módy, kosmetiky 
a designu a nabídněte jim své služby a produkty *Zdroj: BM 2000 research, kampaň bez překryvu 



• To jsou 3 dny nakupování doplněné o setkání 
 s celebritami, redakcemi a profesionály z oblasti   
 módy, krásy a designu – vámi! 
 
• Nabídněte čtenářkám ELLE, InStylu a Marie Claire
 jejich oblíbené produkty se slevou či dárky nebo je
 pozvěte na originální pop-up event přímo u vás
 v obchodě či na netradičním místě spojeném
 s vaší značkou! 
 
• Květnová vydání 3 lifestylových titulů nabídnou nejen  
 slevové kupony, ale i exkluzivní program klientských
 pop-up eventů ve speciálních Shopping Fever novinách  
 
• Čtenářky k vám navede mobilní aplikace a s nákupy  
 získají vaše nové zákaznice trendy Shopping Fever   
 tašku

ShoppinG feveR



Staňte se partnerem!  
Zakupte si jeden ze 4 různých modulů a získejte: 
• Prezentaci vaší značky a nabídky v ELLE, InStylu a Marie Claire
• Slevový kupon
• Plakát a trendy tašky pro vaše prodejny
• Komunikaci vašich prodejen a nabídky v adresáři, na speciální microsite a v mobilní aplikaci

Podmínky spolupráce partnerů :   
• Čtenářkám ELLE, InStylu a Marie Claire poskytnete slevu na své produkty, případně služby
 (a to 15 % na design, 20 % na kosmetiku a 25 % na módu) nebo hodnotný dárek k nákupu
 (jeho schválení si vyhrazuje organizátor SF) 
• Poskytnete minimálně 5% navýšení slevy na své produkty (případně služby) nebo hodnotný
 dárek k nákupu držitelům karty MasterCard / Elite program 
• Slevy musejí být poskytnuty na celý sortiment
• 3 týdny před eventem se zapojíte do jeho proma (vyvěsíte plakáty a podpoříte event
 na vašem webu a Facebooku) 
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 velikosti modulů 1/6 1/3 2/3 1 strana

Ceny jsou v Kč (objednávky do 14. 2. 14) 36 000 67 000 126 000 180 000

Partner poskytne: 



DŮLEŽITÉ INFORMACE
do 14. 2. 2014 – uzávěrka přihlášek do projektu SHOPPING FEVER (na www.shopping-fever.cz)
do 14. 2. 2014 – vy nám nahrajete podklady a zašlete nám potvrzenou závaznou rezervaci
(foto produktu nebo dárku, 300 dpi, rozsah textu závisí na velikosti modulu)
do 14. 3. 2014 – vy nám schválíte slevový kupon do časopisů ELLE, InStyle a Marie Claire 5/2014
do 20. 3. 2014 – vy nám schválíte reklamní modul do časopisu ELLE, InStyle a Marie Claire 5/2014

Pro organizaci POP-UP eventu nás kontaktujte přímo – kontakty na další straně

Uspořádejte pop-up event!
Uhraďte 200 000 Kč a získejte: 
• 3× advertorial (v ELLE, InStylu a Marie Claire)
• Propagaci vašeho pop-eventu na 1/2 strany v Shopping Fever novinách 
• 1/6modul k prezentaci vaší značky a nabídky 
• Slevový kupon
• Plakát a trendy tašky pro vaše prodejny
• Speciální označení akce (stojany, plakáty, visačky SF na vybrané produkty)
• Pomoc s organizací pop-up eventu (námět, zprostředkování komunikace s vizážisty, stylisty, celebritami)
• Účast redakce vybraného časopisu na pop-up eventu
• Komunikaci vašich prodejen, pop-up eventu a nabídky v adresáři, na speciální microsite a v mobilní   
   aplikaci
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kontakty

Markéta Jelínková
Advertising Director of Lifestyle magazines
+420 724 119 037
marketa.jelinkova@burda.cz

andrea nassir
Senior Media Consultant
+420 603 549 818
andrea.nassir@burdamedia.cz

Marie Jarosová
Advertising Manager
+420 603 178 029
marie.jarosova@burdamedia.cz

Monika tobolková
Advertising Manager
+420 724 833 153
monika.tobolkova@burda.cz

Míša naJMrová
Senior Media Consultant
+420 603 549 821
michala.najmrova@burdamedia.cz

Hanka MicHalíková
Senior Media Consultant
+420 731 421 777
hana.michalikova@burdamedia.cz

kateřina ZaJícová
Senior Media Consultant
+420 721 421 103
katerina.zajicova@burda.cz

Markéta kufrová
Senior Media Consultant
+420 603 883 556    
marketa.kufrova@burdamedia.cz

iveta šleMrová
Senior Media Consultant
+420 724 4321 65 
iveta.slemrova@burda.cz

lucie šírová
Project Director

+420 604 227 224
lucie.sirova@burdamedia.cz

Monika sZerocZyńska
Project Manager
+420 774 208 902 
monika.szeroczynska@burdamedia.cz

(C) Veškerý koncept, myšlenky a nabídky obsažené v tomto materiálu jsou vlastnictvím a obchodním tajemstvím BurDA Media 2000. 


