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MÉDIAAJÁNLÓ

tanácsokat is kapnak. Magazinunkban Rastislav
Chvála, közismert autós szakújságíró is havi
rendszereséggel teszteli számunkra a legújabb
autómodelleket. A helyi termelők támogatása
a Slovnaft kiemelt projektje, a vállalat nagy
hangsúlyt fektet a Naše najlepšie márkanév alatt
forgalmazott kézműves termékek promótálására,
ezért minden hónapban bemutatunk egy szlovákiai
kistermelőt és portékáját. Az értékteremtő,
hiteles és híres szlovákiai művészek és sportolók
mellett hollywoodi sztárokkal is olvashatnak
exkluzív, kizárólag a Fresh magazin olvasóinak
adott interjút. Mindezt igényes, a modern designtrendeknek megfelelő, élénk kivitelben, ahogyan
az elvárható egy nemzetközi magazintól, amely
Szlovákia mellett további európai uniós államokban
(Magyarország, Románia) jelenik meg – mindig az
adott ország olvasóinak kínált tartalommal.

MIÉRT FRESH?
Információk, újdonságok, trendek, gondolatok,
ötletek – ezt kínálja olvasóinak a Slovnaft havonta
megjelenő autós és életstílus magazinja, a Fresh.
A vállalat több mint 253 töltőállomásán,
ingyenesen elérhető kiadvány egyedi az
országban, hiszen amellett, hogy 45 ezer
példányban olvasható szlovák nyelven, DélSzlovákiában magyar nyelven is megjelenik,
további 5 ezer példányban.
A Fresh informatív, olvasmányos, olykor
humoros írásai számos érdekes témakörben
születnek. A magazinban olvashatnak a legújabb
autós hírekről, miközben az autóvezetők az
adott évszaknak megfelelő fontos és hasznos
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Bár a Fresh ingyenes magazin, nemcsak
informál és szórakoztat, de számos
kedvezményt és anyagi előnyt kínál olvasóinak.
A havi akciósan kapható termékek mellett
a magazinból mindent megtudhatnak
a töltőállomások szolgáltatásairól és
fejlesztéseiről is. Megéri hazavinni!

A Fresh hasznos útitárs…
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…a szenvedélyes utazók számára, akiknek
az úti cél mellett maga az út is fontos.
A tematikusan összeállított, változatos úti
ajánlók, tippek (a romantikus hétvégéktől
az ország legszebb autós túráinak leírásáig)
minden hónapban érdekes ötletekkel
szolgálnak a párban, családdal vagy baráti
társasággal utazóknak.
…az autóipar legfontosabb innovációi,
újdonságai iránt érdeklődőknek, akik számára
fontos, hogy átfogó, rendszerezett információt
kapjanak a szlovákiai piacon elérhető új
modellekről.
…azok számára, akik szeretik megadni az
alaphangot, akik nem az új irányzatok után
kullognak, hanem jól tájékozottan mindig
egy lépéssel mások előtt akarnak járni
– legyen szó divatról, szépségápolásról,
gasztronómiáról, új eseményekről, trendi
helyekről, és a kifinomult életvitel megannyi
más összetevőjéről.

gasztronóm

aláta
Tönkölybúza-s
, brokkolival,
par adicsommal
l
tta
saj
feta

éget!
s
z
s
é
g
e
k
n
ju
l
a
Tál

olt tönköly
250 g hánt
Hozzávalók:
200 g feta
b fej brokkoli,
búza, 1 kiseb
g koktél
gyma, 100
sajt, 1 szál újha
ecet, só,
nál
kiska
1
paradicsom,
bors
frissen őrölt
, majd bő,
mossuk meg
A tönkölybúzát
ra, és hagyjuk
főzzük puhá
sós vízben
i. Szűrjük le
ékletűre hűln
szoba-hőmérs
fel a fetát,
k
ázzu
. Kock
és tegyük félre
re a kokvagy negyedek
szedjük
vágjuk félbe
kat. A brokkolit
sós
télparadicsomo
ljuk puhára
kra, és páro
kisebb rózsá
karikákra.
ymát vágjuk
újhag
Az
ecen.
vízbe
kevés friss
tegyünk egy
rabolt
A búzához
felda
i
k hozzá a több
n vagy
tet, majd adju
klete
érsé
Szobahőm
hozzávalót.
tálaljuk.
kissé behűtve

gsem
k, azonban mé
szűkebbé váli
sensültekből,
álata ugyan
lfélékből, fris
zöldségek kín
s ételekről. Ha
a hazai friss
ényekből egy
n
ége
növ
rba
szs
zer
ruá
fűs
egé
,
Feb
nevelt
nk a könnyű
yhaablakban
olhatunk.
kell lemondanu
kból és a kon
ásokat varázs
siklandó fog
ekből, magva
idején is ínyc
gyökérzöldség
táziával télvíz
csipetnyi fan

Rozmaringos bár

al
ánysült quinoáv

tisztított és
bele a meg
húst , majd
Báránysült:
felszeletelt
Hozzávalók:
g
tegyük
nycomb, 50
három órára
800 g bárá
só,
ünk ki egy
anál olívaolaj,
a hűtőbe. Kenj
vaj, 2 evők
zd
vajjal, majd
bors, 3 gere
tűzálló tálat
frissen őrölt
.
friss
or
csok
a pácolt húst
egy
tegyük bele
fokhagyma,
aprí
l
elegített sütő
kaná
előm
teás
1
180 °C-ra
rozmaring,
,
ml száraz
másfél óráig
ük
300
ta,
süss
ben
tott men
ljuk meg
néha locso
sütőtök, 1 szál
1
,
en
sbor
közb
vörö
az utolsó
yökér, fél
a levével, majd
petrezselyemg
eleünk felsz
umó
fél órában tegy
édesköményg
zselyemgyög quinoa,
telt tököt, petre
Quinoa: 250
sülő
olíva
köményt a
1 evőkanál
keret, édes
700 ml víz,
n
a gőzében
nál só, frisse
hús mellé, hogy A quiolaj, 1 kiska
nak.
lódja
páro
meg
őrölt bors
n öblít sük le,
noát folyó vízbe kissé
meg
és tegyük
majd pirítsuk
Mossuk meg
len. Öntsük fel,
rozmaringleve
az olívaolajo
mozsárba a
er annyi
k mellé a foklátszatra kétsz
ket. Darabolju
ge,
sót,
a mennyisé
a mentát, a
vízzel, mint
hagymát és
e.
össz
Kis lángon,
uk
uk.
zúzz
majd sózz
a borsot, és
k
keverjük
és
főzzü
,
alatt
tálba
fedő
Tegyük
az olívaolajig.
és
l
perc
borra
20
el a
ssuk
pácba forga
jal. Ebbe a

2017. FEBR

fresh
HIRDETÉSI ÁRAK

HIRDETÉSI FELÜLET

2019

1 / 1

1 490 000 Ft

2 / 1

2 190 000 Ft

1/2 

830 000 Ft

1 / 3
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2 / 3

950 000 Ft

1 / 4

420 000 Ft

B2

1 690 000 Ft

B3

1 590 000 Ft

B4

1 890 000 Ft

kihajtós borító

2 290 000 Ft

HIRDETÉSI MÉRETEK
HIRDETÉSI FELÜLET
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TÜKÖR

VÁGOTT

KIFUTÓ

185 × 265 mm
400 × 265 mm
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210 × 297 mm
420 × 297 mm
210 × 146 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm
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430 × 307 mm
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A MAGAZIN PARAMÉTEREI
Terjedelem: 36 színes oldal
Méret: 210 × 297 mm (A/4)
Papírminőség: 80 g-os Galerie one fényes műnyomó
Nyomtatás: rotációs ofszet

HIRDETÉSI PARAMÉTEREK
Hirdetési anyagleadás: jpg, tif, 300 dpi, CMYK,
proof színminták
Rácssűrűség: 60

TERJESZTÉS
50 000 példány szlovákiai töltőállomásokon
130 000 példány magyarországi MOL töltőállomásokon
70 000 példány romániai töltőállomásokon
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