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يبحث قـــارئ اليــوم في ظل تعدد وسائل االعالم عـــن أسلـــوب جديـــد لعـــرض
المعلومـــات يأخــــذ بأسبـــاب التطـــور ويبعـــث الرغبـــة فــــي التـــزود بكـــل
جديــد مـــن أخبــــار بـــالده والمنطقــــة والعالــــم ،لذا تنتهج «قطـــر اليـــوم»
أسلوبا فريدا لمخاطبـــة قرائـهــــا مــــن خـــالل سياستها التحريرية التي تركز علـــى
المعلومـــات والـــرؤى المتعمقـــة فــــي قطـــاع المـــال واألعمـــال من خالل
ابتكـــار وإعـــداد وطــــرح التقاريـــر الصحفيـــة المتخصصـــــة عاليـــة الجـــودة

عدد النسخ المطبوعة
READERSHIP

22500

الدليل اإلعالين 2017-2018

التنسيق
من القطع المتوسط

تاريخ اإلصدار أول
كل شهر ميالدي

TRIM SIZE

ISSUANCE DATE
THE START OF EVERY
CALENDAR MONTH

205 X 270 MM

اللغة العربية
LANGUAGE:
ARABIC

الرسالة التحريرية
تقدم «قطر اليوم» عرضا لألخبار واألحداث برؤية نافذة تحلل مختلف الزوايا
واالتجاهات وتفسر أثارها ،مما يساعد القارئ على مواكبة أحدث التطورات في
قطاع األعمال والمجتمع بدءا بالتمويل والتكنولوجيا والصناعة وانتهاء بالرياضة
والتجارة والترفيه.
ويحفل كل عدد بطائفة واسعة من أخبار االقتصاد واألعمال مع تحليالت أسواق
المال والصناعة واالتجاهات والسياسات ،كما يقدم تغطية صادقة في مجاالت
الصحة ،والسياحة ،والسفر ،والتكنولوجيا ،والسيارات ،واألزياء بتصميم متميز
وأسلوب عصري.
وتقوم تغطية المجلة على مفهوم يتمثل في تثقيف القارئ العربي ورفع مستوى
الوعي الشعبي بقضايا االقتصاد المختلفة التي ترتبط بالحياة اليومية لكل مواطن
وتؤثر في مستقبله.
انتشار واسع
استطاعت «قطر اليوم» بفضل سياستها التحريرية الهادفة أن تصبح أكثر المجالت
انتشارا في دولة قطر .وألن «قطر اليوم» هي المجلة الشهرية األولى في قطر
المعنية باألخبار وشئون المال واألعمال ،فهي تصل إلى شريحة متميزة وهامة من
الجمهور ،تهتم باالطالع والتنوع بمستوى الخدمة المتميز الذي تقدمه المجلة،
مما يجعل القارئ على اطالع بأحدث االتجاهات االقتصادية للبالد والمنطقة.
لذا فإن من بين عمالئنا والمشتركين لدينا ،كبار قادة األعمال في البالد ورؤساء
الشركات وكبار المسئولين بالوزارات والسفارات فضال عن صفوة أفراد
المجتمع القطري.
تصدر مجلة «قطر اليوم» عن شركة المها للدعاية واإلعالن ،التي تعتبر واحدة
من أعرق شركات النشر في دولة قطر.
نوعية القراء
تعتبر «قطر اليوم» الوسيط اإلعالني المناسب لكافة العالمات التجارية الفاخرة
ذات السمعة المتميزة محليا وإقليميا وعالميا.
وتقدم المجلة باقة متنوعة من الخيارات الدعائية التي تضمن وصول رسالة
عمالئها إلى كافة الشرائح المستهدفة.
يتوقع قارئ «قطر اليوم» المزيد من مجلته المفضلة ،ولما كنا حريصين على
بناء محتوى عال الجودة نطالع به القارئ كل شهر ،أصبحت «قطر اليوم» تصل
إلى كوكبة من صناع القرار وقادة الرأي في البالد .فأكثر من  %65من قراء
«قطر اليوم» يحتلون مناصب رفيعة في شركاتهم.

مسح القراء
 ٪95من قراء «قطر اليوم» يعتبرونها أفضل مجلة محلية
 ٪65من القراء يعتبرونها واحدة من أفضل المجالت في دول مجلس التعاون
 ٪87من القراء يعتبرون نوعيتها مكافئة للمجالت الدولية
 ٪78من القراء يحتفظون بأعداد المجلة للرجوع إليها في المستقبل
 ٪70من القراء يعتبرونها واحدة من أهم المصادر الموثوقة ألخبار المال
واألعمال المحلية
 ٪85يعتبرونها وسيطا إعالنيا فعاال
مزيد من المعلومات
يمكن الحصول عند الطلب على األسعار والمواصفات الخاصة بإعالنات الصفحات
المطوية ( ،)Gatefoldsوأشرطة الغالف واإلشارات المرجعية للصفحات
والورق السميك ،والتصميمات المبتكرة ،والوحدات متعددة الصفحات.
لإلطـالع علـى خدمـات «قطـر اليـوم» اإلعالنية ،الرجـاء االتصـال علـى
الرقـم.)+974( 4550983 :
عدد النسخ الموزعة
٪ 24

مكتبات منافذ توزيع

NEWSSTANDS
BOOKSHOPS

٪7

٪5

إقليمي ودولي

GCC
INTERNATIONAL

٪2

سفارات

فنادق ومطاعم

EMBASSIES

HOTELS
RESTAURANTS

٪5

الوسط اإلعالني
تعتبر «قطر اليوم» االختيار المناسب للعالمات التجارية الراقية الدولية
واإلقليمية والمحلية.
تقدم المجلة مزيجا فريدا من الرسائل اإلعالنية المتعلقة بأنماط الحياة
والشركات والمنتجات .وتمتاز شراكاتنا وصالتنا بأنها طويلة األجل مما يعزز
ثقة الناس بعالمتنا التجارية ،كما تتميز المجلة بالتغطية التحريرية الجيدة
المترافقة بالتصميم األنيق ،األمر الذي يوفر أجواء مثالية ألية عالمة تجارية
تبحث عن جمهور راق وذوي ذوق عال.

نوادي وجهات
اجتماعية

CLUBS
ASSOCIATIONS

توزيع متزايد
تتميز «قطر اليوم» بانتشار متميز ال تماثله أية مجلة أخرى في البالد.
تتزايد معدالت توزيع المجلة من  22.200نسخة ،أي نسخة لكل أربعة قراء،
لتصل إلى ما يزيد عن  95.000قارئا في كل شهر .وإلى جانب اإلعالنات الخاصة
بالعالمة التجارية ،تقوم «قطر اليوم» بالكثير من الحمالت الترويجية
لالشتراكات ومسابقات القراء ،كما أنها أصبحت الشريك اإلعالمي الرسمي
للعديد من األحداث والفعاليات البارزة في البالد.
التوزيع والتوصيل
تصل «قطر اليوم» قرائها من خالل إستراتيجية توزيع متعددة المستويات:
يتم تسليم نسخ من المجلة باليد وإرسالها بالبريد إلى عدد من القراء
تقيم المجلة شراكات مع األندية والفنادق والمطاعم والجمعيات المرموقة
ُقدم إلى أعضاء من كبرى البنوك والمؤسسات المالية األخرى في البالد
ت َّ
المجلة هي الشريك اإلعالمي في األحداث والندوات والمعارض البارزة
توزع في دول مجلس التعاون الخليجي ودوليا من خالل وكالء توزيع معتمدين
َّ
تباع في جميع المكتبات ومراكز التسوق الرائدة.

٪5

كليات/معاهد
تعليمية

COLLEGES
EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

٪9

مؤتمرات وفعاليات
SEMINARS
CONFERENCES

٪8

٪ 40

GOVT/MINISTRIES

PVT COMPANIES

وزارات وجهات حكومية

شركات خاصة

مقاسات وأسعار الصفحات اإلعالنية ()2017-2018
*)Rate (USD

)RATE (QR

SIZE

4,875

17,800

)211×276 mm (Live area 185×250

FULL PAGE

8,850

32,300

)416×276 mm (Live area 380×250

DOUBLE SPREAD

15,425

56,300

)416×276 mm (Live area 380×250

IFC + FACING PAGE

9,925

36,225

)211×276 mm (Live area 185×250

IFC

9,925

36,225

)211×276 mm (Live area 185×250

IBC

11,000

40,250

)211×276 mm (Live area 185×250

OBC

تليفون:

الدوح ــة  -قطر

DOHA - STATE OF QATAR.

ص.ب :

P.O. BOX NO. 3272
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