اولین راهنـمـــای سالمـــت زنــــــان

ماهــنامه سیب سبز (تنها مجله آرايش و بهداشتي ويژه بانوان در داروخانه ها)
سیب سبز تنها نشریه چاپی ایران است که به صورت تخصصی در حوزه سالمت زنان و سبک زندگی سالم فعالیت می کند .این مجله
با بهره گیری از بهترین متخصصان حوزه سالمت سعی می کند در کنار ارتقاء کیفیت زندگی تک تک خوانندگان خود ،آنها را با تازه
ترین دیدگاه های متخصصان حوزه های زیبایی ،سالمت ،تغذیه و موفقیت آشنا کند .سیب سبز امیدوار است با کمک بخش های 5
گانه خود به مخاطبان خود بگوید چگونه زیباتر ،سالم تر ،امیدوارتر و به روزتر زندگی کنند .این مولفه ها مهترین اهدافی است که ما
در بخش های مختلف مجله سیب سبز دنبال می کنیم:
بخش زیبایی:

بخش زنان و بارداری:

در این فصل جدیدترین و مطمئن ترین شیوه های زیبایی و

تالش ما در این فصل این است که مخاطب مان را با سبک زندگی

درمانی پوست و مو زیر نظر بهترین متخصصان و کارشناسان

سالم ،درمان و پیشگیری از ابتال به بیماری های مختلف آشنا کنیم .در

زیبایی به مخاطب ارائه می شود.

این بخش از همراهی بهترین متخصصان داخلی و خارجی بهره مندیم.

کاتالوگ شاپینگ

یکی از دغدغه های اصلی خانم ها انتخاب بهترین و بروزترین محصوالت آرایشی و
بهداشتی و اطمینان از اصل بودن برند و مطلع بودن از خواص و کارایی محصول
مورد استفاده شان است .در جهت اطالع رسانی و رفع این نیاز مجله سیب سبز
تالش نموده بروزترین محصوالت آرایش بهداشتی را به کمک متخصصان این
حوزه در دسته بندی های مختلف معرفی نموده تا مخاطبین مجله هنگام خرید این
محصوالت با اطالعات کامل خرید هوشمندانه تری داشته باشند.
پشت جلد

قیمت (ناموت)

محل درج آگهـی

12.300.000
6.300.000

داخل جلد/صفحه یک

داخل پشت جلد /صفحه روبهرو/صفحه  2و 3

5.650.000
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8.900.000

دو صفحه داخلی

6.800.000

لت داخل جلد

5.000.000

صفحات داخلی

3.800.000
2.400.000

نیم صفحه

ربع صفحه
توزیع در

1.500.000

کیوســک های سراسر کشــور
مراکـــز زیبایـــی درمانـــی (شمال شهر تهران)
سالن های زیبایی و کلینیک ها (شمال شهر تهران)

امکان خرید نسخه دیجیتال در سایت های

seebesabz

seeb24

پرس ریدر

الودکتر

طاقچه

با مطالعه این بخش که زیر نظر برترین
متخصصان کودک و مشاوران خانواده
تنظیم می شود ،بهترین فنون برای
حفظ سالمت و شادابی کودکان با
مخاطب در میان گذاشته می شود.
بخش تغذیه و تناسب اندام:
مــا بــا کمــک برتریــن جراحــان
زیبایــی ،متخصصــان تغذیــه و رژیــم
درمانــی جدیدتریــن تکنیک هــای روز

15.000.000

صفحات قبل از شناسنامه

بخش کودک:

فیدیبو

دنیــا را بــرای داشــتن تناســب انــدام
بــا مــردم در میــان می گذاریــم.

