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NAJPOPULARNIEJSZY MAGAZYN KOSMETYKI
PROFESJONALNEJ WYDAWANY NA CAŁYM ŚWIECIE
KAŻDY NUMER LNE TO PONAD 200 STRON
FACHOWYCH PUBLIKACJI

CZYM
JEST
LNE?
Francuskie korzenie LNE. Les Nouvelles Esthetiques powstało w 1952 roku
we Francji i jest uznawane za najbardziej prestiżowe czasopismo w branży
beauty na świecie. Ukazuje się
w 17 krajach, m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Japonii, USA,
Chinach, Kanadzie czy w RPA.

Magazyn LNE wydawany w Polsce
od 25 lat, jest numerem 1 wśród
profesjonalistów z branży beauty.
W środowisku kosmetycznym zyskał
już miano kultowego i cieszy
się ogromną popularnością. Głównie
za sprawą eksperckich artykułów,
realizowanych we współpracy z branżowymi praktykami. Każdy numer
to ponad 200 stron pełnych aktualnej i sprawdzonej wiedzy. Wiodące
działy LNE dotyczą m.in. kosmetologii
w praktyce, zaawansowanym zabiegom z zakresu medical beauty, technikom pielęgnacji, hi-tech, biznesu
i edukacji, trendów w stylizacji,
podologii, trychologii i makijażu
permanentnym.
Najwięcej miejsca poświęcamy
jednemu wiodącemu zagadnieniu,
tematowi numeru, który przedstawiamy bardzo wyczerpująco w 4-5 merytorycznych artykułach, uzupełnionych o komentarze doświadczonych
ekspertów. Ich unikalne, autorskie
procedury zabiegowe są gotowym
narzędziem do pracy dla profesjonalistów. Dbamy, aby treści merytoryczne, miały przede wszystkim wymiar
praktyczny, umiejętnie stosujemy przy
tym content marketing.

Kongresy i Targi LNE to najważniejsze
spotkania branży beauty, łączące
najszerszą na rynku ofertę edukacyjną
z imponującą przestrzenią targowo-wystawienniczą. Odbywające
się dwa razy w roku wydarzenia –
w sezonie wiosennym i jesiennym –
od lat wyznaczają standardy i trendy
w branży kosmetycznej w Polsce!
Kongresowy weekend to zwykle ponad 100 wykładów, pokazów i warsztatów, które prowadzą specjaliści
z całego świata. Część targowa
to 200 wystawców i ponad 600 najlepszych – polskich i światowych
marek. Edukacja i wspieranie kosmetyczek, kosmetologów oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych
z szeroko pojętą branżą beauty w codziennej pracy, rozwoju biznesowym
i osobistym to nasza pasja.
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Magazyn LNE, którego mam przyjemność być redaktor
naczelną, dba nie tylko o wysoki poziom merytoryczny
treści, ale także o jej bardzo praktyczny wymiar. Prowadzimy
nieustanny dialog z naszymi Klientami reklamowymi oraz stałą
wymianę opinii z czytelnikami. Tematyka każdego wydania
wynika z najgorętszych potrzeb profesjonalistów z branży,
dlatego wszystkie zagadnienia przedstawiamy wyczerpująco,
ale i przystępnie.
Nasz magazyn w 2020 przeszedł kosmetyczne zmiany, które
zostały bardzo dobrze odebrane, toteż będą kontynuowane
w 2021 roku. Publikujemy treści znakomitych specjalistów
zarówno akademickich, jak i przedstawicieli firmowych. Bardzo
cenimy sobie opinie i fachowość ekspertów powiązanych
z konkretnymi markami, ponieważ mają oni 100% wiedzę na
temat profesjonalnej aparatury, procedur i specyfików, które
mają w ofercie. Dla naszych czytelników jest to narzędzie
codziennej pracy.
Gorąco zachęcam do bezpośredniego kontaktu i współpracy.
Zapewniam spersonalizowane podejście do Państwa potrzeb
komunikacyjnych w naszym magazynie.

redaktor naczelna LNE
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REKLAMA W LNE

210x285 mm

REKLAMA
2 strony

6500 pln
5500 pln
7000 pln

8000 pln

ARTYKUŁ + REKLAMA (rozkładówka)
1,5 strony
1/2 strony
7000 pln
1 strona
1 strona
7500 pln

Każdy z podanych formatów jest rozmiarem netto, do którego
należy dodać 5 mm spadu z każdej strony.

210x285 mm

210x142,5 mm

210x142,5 mm

210x285 mm

OKŁADKA
okładka 2
okładka 3
okładka 4

REKLAMA
1 strona

5400 pln

REKLAMA
1/2 strony

3300 pln

PUBLIKACJA
opis zabiegu 1 strona
artykuł sponsorowany1 strona
artykuł sponsorowany 2 strony

3100 pln
4000 pln
6500 pln

GRATIS! Wsparcie PR dla Reklamodawców magazynu
Wpis w dziale Nowości, Wydarzenia oraz Zestawieniu
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PAKIET PR

WYDARZENIA

NOWOŚCI

OFERTA PUBLIKACJI MATERIAŁÓW PR W JEDNYM NUMERZE LNE:
pojedynczy materiał z wybranego działu
2 materiały w dwóch wybranych działach
3 materiały w trzech działach

500 zł netto
800 zł netto
1000 zł netto

ZESTAWIENIE ZABIEGÓW

UMOWA ROCZNA* (obejmuje 6 kolejnych wydań magazynu):
3 materiały w każdym numerze
2 materiały w każdym numerze
1 materiał w każdym numerze

5000 zł netto
3750 zł netto
2500 zł netto

Podejmując dłuższą współpracę zapewniamy Państwu jeszcze lepsze warunki.
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KOMUNIKACJA ONLINE

780x208

381x208

APLIKACJA
krótka wiadomość push,
liczba znaków 150
artykuł sponsorowany
wywiad z ekspertem

BANNER NA WWW.LNE.PL
desktop 780 x 208 px
mobile 381 x 208 px

średnia miesięczna liczba
odsłon strony LNE to około 50 000

ponad 4 600 pobrań i stale rośnie

FACEBOOK
Moliwość zamieszczenia wpisu
o produkcie lub wydarzeniu,
konkurs dla fanów

MAILING
Wysyłka newslettera raz na dwa
tygodnie do bazy LNE.
720x200

Mamy 21 000 polubień,
ta liczba stale rośnie

banner na stronie www.lne.pl
wpis/konkurs na Facebooku LNE
artykuł sponsorowany/wywiad z ekspertem w Aplikacji LNE
artykuł sponsorowany/wywiad z ekspertem na www.lne.pl
wiadomość typu push w Aplikacji LNE (do 150 znaków)
banner w newsletterze LNE

Banner w newsletterze
720 x 200 px
Ponad 24 000 rekordów

2000
900
1000
1500
700
1000

pln 1 miesiąc / 5000 pln 3 miesiące
pln
pln
pln
pln
pln
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WEBINARY

6 DNI PRZED EMISJĄ

W DZIEŃ EMISJI

PO EMISJI

Utworzenie wydarzenia LIVE
na Facebook LNE, które będzie
widoczne jako nadchodzące
wydarzenie wraz z płatną promocją
do momentu rozpoczęcia transmisji.

Publikacja Stories na Facebook
i Instagram LNE z przypomnieniem
o webinarze.

Nagranie zostaje zapisane na
stronie Facebook LNE wraz z płatną
promocją przez 7 dni, kierowaną do
odpowiednich grup odbiorców.

Zmieszczenie informacji o webinarze
w wydarzeniach na www.lne.pl
z przekierowaniem do wydarzenia
na Facebook.
2 DNI PRZED EMISJĄ
Publikacja postu na Instagram LNE
z informacją o webinarze wraz z płatną
promocją do momentu rozpoczęcia
transmisji.

Emisja webinaru LIVE ze studia Klienta
na Facebook LNE, opcje do wyboru:
•
występują przedstawiciele firmy –
max 4 osoby (w trakcie możliwość
zamieszczenia prezentacji, spotu
reklamowego, współdzielenie ekranu,
tablica interaktywna)
•
występują przedstawiciele firmy wraz
z ekspertem LNE, max 4 osoby (wywiad)
•
występują przedstawiciele firmy
wraz z ekspertem LNE (ekspert LNE
pojawi się w miejscu nagrania
i np. przeprowadza zabieg)
UWAGA – element dodatkowo płatny.

Cena 3500 zł netto *

Wszystkie grafiki niezbędne do
przeprowadzenia kampanii przygotowuje Klient
* Stali Reklamodawcy magazynu LNE otrzymują indywidualny rabat
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NIESTANDARDOWE FORMY PROMOCJI

ARTYKUŁ NATYWNY

TEST SPRZĘTU HI-TECH

rodzaj reklamy, która
stanowi integralną
część treści magazynu.
Jest maksymalnie
zaadaptowana do
stylistyki i standardów
edytorskich.
W przeciwieństwie
do tradycyjnych form
reklamowych nie ma
charakteru inwazyjnego,
lecz jest naturalnie
wkomponowana w treść,
jaką przegląda i sam
sobie wybiera użytkownik.

merytoryczny artykuły
o technologiach
hi-tech połączony
z częścią testową.
Celem jest przybliżenie
profesjonalistom
pracującym w branży
beauty najnowszych
i najpopularniejszych
technologii – wyjaśnienie
zasad ich działania,
określenie i weryfikacja
efektów, które można
osiągnąć za pomocą
zabiegów hi-tech,
a także podzielenie
się praktycznym
doświadczeniem
z pracy na konkretnych
urządzeniach.

ODDZIELNY DODATEK
DLA KLIENTA DOŁĄCZONY
DO MAGAZYNU

proponujemy
przygotowanie
oddzielnego magazynu,
który zostanie załączony
do konkretnego
wydania LNE. Treści
będą przygotowane na
Państwa potrzeby.

WPIS W DZIALE
REDAKCJA POLECA

polecenie przez redakcję
produktu, usługi po
wcześniejszym poznaniu
przedmiotu zlecenia.
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HARMONOGRAM

10%

DYSTRYBUCJA
termin
wydania

termin
nadsyłania PR

termin
nadsyłania reklam

134

1/2021 styczeń-luty

31.12.2020

24.11.2020

3.12.2020

135

2/2021 marzec-kwiecień

5.03.2021

26.01.2021

4.02.2021

136

3/2021 maj-czerwiec

6.05.2021

25.03.2021

6.04.2021

137

4/2021 lipiec-sierpień

1.07.2021

26.05.2021

6.06.2021

138

5/2021 wrzesień-październik

2.09.2021

27.07.2021

5.08.2021

139

6/2021 listopad-grudzień

4 .11.2021

28.09.2021

6.10.2021

9%
7%

7%

37%

4%

prenumerata w gabinetach
salony prasowe (EMPIK, Kolporter)
klienci VIP (gabinety medycyny
estetycznej, dermatologiczne i ośrodki SPA)
firmy kosmetyczne
wydarzenia branżowe
targi kosmetyczne
szkoły

37%
26%
10%
9%
7%
7%
4%

Wykres ilustruje strukturę dystrybucji przy
nakładzie 6500-7500 egzemplarzy.

Magazyn LNE wydawany jest w cyklu dwumiesięcznym. Kierowany jest
do profesjonalistów branży beauty, m.in.: do kosmetyczek, kosmetologów,
managerów gabinetów kosmetycznych i spa, lekarzy medycyny estetycznej,
trychologów, podologów, wizażystów, makijażystów, masażystów oraz studentów
i osób profesjonalnie zainteresowanych branżą beauty.

26%

Zainteresowała Cię któraś z opcji?
* wszystkie ceny są wyrażone w wartości netto

Skontaktuj się z nami, aby doprecyzować szczegóły:
Michał Gogulski tel. 506 026 806 michal.gogulski@lne.pl
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