راهنمای خرید خودرو و موتورسیکلت

دو هفته نامه گزارش بازار خودرو
مجلـه تخـت گاز بـا  7سـال فعالیـت درخشـان رسـانه ای همراه با تیم مجرب و متخصص ،در راسـتای توسـعه رسـانه هـای خود در
حـوزه خـودرو و صنایـع وابسـته ،وارد مقولـه انتشـار نشریــه ای با قطـع روزنامه و ترتیب انتشـار هر دو هفته یک بار شـده اسـت
 .موضـوع اصلـی دو هفتـه نامـه گـزارش بازار خـودرو ،راهنمـای خرید خـودرو و موتورسـیکلت در بازار ایـران بوده و نیز به تشـریح
اخبـار داخلـی و مباحث فنـی روز در ایران مـی پردازد.
«چی بخرم؟» امروز دغدغه اصلی بسـیاری از مردم کشـور عزیزمان اسـت  .دو هفته نامه کثیراالنتشـار«گزارش بازار خودرو» سـعی
دارد بـه این سـوال مردم پاسـخی جامـع و دقیق بدهد .

نیم صفحه جلد

محل درج آگهـی

نیم صفحه داخلی

تمام صفحه داخلی

1/4صفحه داخلی ( عمودی یا افقی)

 1/8صفحه داخلی

 1/12ویژه مشاغل متوسط

نیم صفحه جدول قیمت فروش خودرو پشت جلد ( ویژه برندها و لیزینگ ها)

قیمت (ناموت)
7.000.000

5.000.000
9.000.000

3.000.000
1.500.000
900.000

4.000.000

گزینه های توزیع:
این محصول به  3شیوه توزیع می گردد:
 - 1توزیـع عـمــومــی  :فروش روی کیوسک های روزنامه فروشی سراسر کشور ( تهران و تمامی استانها)
 - 2توزیـع تخصصـی  :ارسـال اختصاصـی و هـم زمان با انتشـار ،برای تمامی دسـت انـدر کاران صنعت خودرو و حمل و نقل کشـور،
شـرکت هـای وابسـته و فروشـگاه هـای متعدد ایـن حوزه  ،نمایشـگاه های بیـن المللـی ،مسـابقات و همچنین مصـرف کنندگان و
تمـام کسـانی کـه بـه نوعی درگیـر خرید خودرو هسـتند و این رسـانه می تواند پاسـخ سـواالت آنهـا را بدهد.
اطالعـات ایـن قشـر از خواننـدگان بالقـوه در طـول  7سـال و از طریق تماس هایی که داشـته انـد در بانک اطالعاتـی این مجموعه
موجـود اسـت و از طریـق ارتباطـات مداوم بـا مصرف کننـدگان  ،دائما به تعدادشـان اضافه می شـود.
 - 3شبکه توزیع نمایندگان  :توزیع در این بخش به صورت شراکت با کمپانی هایی است که به واسطه درج تبلیغ آنها در دو هفته نامه ،
عالقـه منـد بـه کاتالـوگ مارکتینـگ هسـتند  .به طـور مثال یـک کمپانی می توانـد در همان شـماره ای کـه آگهی دارد تعـدادی دو
هفتـه نامـه دریافـت کنـد و از طریق شـبکه نماینـدگان مجاز خود به دسـت مشـتریان خود برسـاند.

Takhtegaz

