
A lap pro�lja
Az IQ Press Lapkiadó Kft új varrás tematikájú magazinnal 
jelentkezik 2018 őszétől, a varrni szerető olvasók számára.  
A lap fókuszában a könnyen elkészíthető, mégis látványos dara-
bok állnak. A kortalan divatdarabok mellett szakmai fogásokat 
mutat be a magazin. Értelmezhető szabásminták, egyszerűen 
megvarrható nagyszerű ötletek jellemzik a lapot.  
A VARRÁS & divat magazin évente hat lapszámmal és két külön-
számmal jelenik meg, ez utóbbiak egy-egy téma köré csoporto-
sítják a megvarrható tartalmat.

Célcsoport 
18-65 éves korosztály. Olvasóink két fő csoportra oszthatók: 
egy részük családos hobbivarró, aki rendszeresen készít ön-
maga és családja részére ruhadarabokat. A célközönség másik 
fontos bázisa az a fiatal generáció, amely az egyediséget kere-
si, ezért érdeklődik a varrás iránt. Nagyvárosi lakosok, akik szá-
mára fontos a megjelenés, a divat, ugyanakkor a hordhatóság 
is. Keresik az egyszerű és nagyszerű megoldásokat, amellyel a 
hétköznapokban hangsúlyozhatják egyéniségüket.

Miért érdemes hirdetni a lapban? 
•  Az IQ Press Lapkiadó Kft. hobbi és kreatív magazin-portfoliója 

piacvezető Magyarországon.
•  Kiadványaink tematikája és magas minősége hiánypótló  

a magyar piacon. 
• Olvasóink többször kézbe veszik és elteszik a magazinokat. 
• Tapasztalatunk szerint olvasóink nyitottak az újdonságokra. 
• Magazinjaink olvasói fizetőképes vásárlóerőt képviselnek.
•  Célzott csomagajánlatainkkal, meddőszórás nélküli elérést  

tudunk biztosítani a téma iránt érdeklődők körében.

Megjelenés: évente 6 alkalommal
 
Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,  
Elő�zetéssel a Magyar Posta Zrt.

Piaci információk
Nyomott példányszám: 7 000 db
Forrás: IQ Press terjesztés
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Hirdetéssel kapcsolatos információk
hirdetes@iqpress.hu

Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

1/1 550 000 Ft

1/2 320 000 Ft

B/II 705 000 Ft

B/III 660 000 Ft

B/IV 745 000 Ft

A hirdetési árak 2021. január 1-től érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.

Az egyszínű blúzt mellszűkítő nélkül, 
behúzott nyakrésszel szabjuk, és fehér 
pánttal díszítjük. A kényelmes, bő fazon-
hoz válasszunk lágy esésű anyagot, hogy 
könnyen bele tudjunk bújni. Egy puha, ru-
galmas kelméből varrt nadrággal együtt 
tökéletes lesz a nyaralásra.
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NYÁRI 
kedvencek

Blúz: 1M
Nadrág: 2M
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A szabadon hagyott vállak-
kal és a csepp alakú kivá-
gással a vízparti séták nyerő 
darabja lesz ez a blúz, ami-
nek harangformára szabott 
ujjaival fokozhatjuk a hatást. 
A mellszűkítő a kerek nyak-
kivágásból indul, és nyújtott 
derékvonala miatt a blúzt 
hordhatjuk nadrágon, szok-
nyán kívül.

Blúz: 3M

54

Kapucnis

felső: 25R

Különböző anyagok párosí-

tását kínáljuk ezzel a hosszú 

ujjú kapucnis felsővel, ami 

optikailag nagyon üde benyo-

mást kelt. Kellemes a csíkok, 

a kapucni és a raglánujj össz-

hangja. A mellvarrást ismét 

elrejtettük, ezúttal az egyik 

vízszintes varrásba.

KAPUCNIS 

               FELSŐ

    friss színekkel
Kapucnis

felső: 25R
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Gyors &
egyszerű

Blézer:
29M

Ruha: 28M

& színesen
ELEGÁNSAN 52

Elegáns, fényes szatén-
csillogású királykéket 
választottunk ehhez a 
könnyű, nyári ruhához.
A szoknyarész lent kissé 
bővül, ami miatt lazán, a 
víz ringását idézve lengi 
körbe az alakot. Fönt, 
az egyik vállat sportos 
cipzárral díszítettük, 
ugyanakkor nincs külön 
záródás; nem béleljük, 
hiszen az anyag tartása 
éppen megfelelő.

Tervezőink egyik legjobb 
ötlete a szezonra: egy sikkes, 
csinos, kényelmes és könnyen 
variálható blézer. Nemes, 
áttetsző anyagból varrtuk, 
virágok és levelek díszítik. 
Elől egyetlen kis kapoccsal 
zárhatjuk össze. 
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Gyors &
egyszerű
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A felsőt csodaszép, könnyű esésű 
anyagból varrtuk, divatos formát adtunk 
neki és a részletekre nagyon vigyáztunk. 
Színe a különleges nyári mentazöld, 
aminek már a látványa is hűsítő. Ha 
viszont feltámad a szellő, vegyük 
magunkra a hozzá való körsálat.

A blúz szabása igazán trendi: a fodor a 
hatvanas évek retró hangulatát hozza. 
Az egyszínű pánt az elején kivágássá 
nyílik. Nagyszerűen illik hozzá az 
apró mintás, szűk szabású nadrág
– derékra és csípőre simuló fazonja 
kihangsúlyozza az alakot.

Minden NAPRA
54

Blúz: 30M
Nadrág: 31M

Körsál: 33M
Felső: 32M

Pulli: 32M
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Felső:
26R
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Rendhagyó és 
      romantikus
   FELSŐ

A felső különlegességét az 
aszimmetria és a különböző 
anyagok kombinációja hozza. 
A masnikat varrott pántokból 
kötjük rá. A modell szabása 
egyenes, a mellvarrás csinossá 
teszi, a vonalai követik az alakot. 

A puha anyagból készült 
ruha egyesíti a sportos-

ságot az eleganciával. 
A modell kitűnően ötvözi 

a lendületes forma, 
a mélyített derék és az 

elegáns hajtások jellem-
zőit. A ruha derékban 
szabott és lent kissé 

bővül. A kétszínű, tört 
csíkok különleges, egyedi 

hatást kölcsönöznek.

Ruha: 27R
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Felső:
26R
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Műszaki paraméterek
Terjedelem: 56+4 oldal + 64 oldal szabásminta
Papírminőség:  65 g javított LWC (belív)
130 g fényes műnyomó, fényes lakkal kezelt (borító)

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben.

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
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Lapszám Megrendelési 
határidő

Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

1 2020.12.15 2020.12.29 2020.12.25 2021.01.08 2021.02.05

2 2021.02.16 2021.03.02 2021.02.26 2021.03.12 2021.04.09

3 2021.04.13 2021.04.27 2021.04.23 2021.05.07 2021.06.04

4 2021.06.15 2021.06.29 2021.06.25 2021.07.09 2021.08.06

5 2021.08.17 2021.08.31 2021.08.27 2021.09.10 2021.10.08

6 2021.10.19 2021.11.02 2021.10.29 2021.11.12 2021.12.10

1 2021.12.14 2021.12.28 2021.12.24 2022.01.07 2022.02.04

Méret Tükör méret Vágott méret Kifutó méret

2/1 - 420x280 mm 430x290 mm

1/1 - 210x280 mm 220x290 mm

1/2 álló - 103x280 mm 108x290 mm

1/2 fekvő - 210x140 mm 220x150 mm

Hirdetési méretek 

1/2
fekvő

1/2
álló


