
تي: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز 
تي قطر العربية: هي المجلة القطرية الدولية الوحيدة التي تصدر باللغة العربية. تدمج ما بين 

المحتوى التحريري ذو الجودة العالية، التنوع المتميز بالعمق لدى عنوان تي مجلة أسلوب الحياة 
من نيويورك تايمز والقصص االخبارية والمقاالت والمقابالت المحلية. 

انها مجلة متميزة وذات طابع فريد من نوعه، لما تقدمه من كتابات عظيمة وتصاميم عالمية مع 
التركيز على االتجاهات المختلفة في الفنون، والثقافة، والموضة، وأساليب الحياة. 

الشكل 
والحجم
292 × 241

 الدورية
كل شهرين

جمهور القراء
XXXXXXX

اللغة 
العربية

المجلة األولى 
في قطر 

اآلن باللغة العربية
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    SIZE     RATE (QR)   Rate (USD)

DOUBLE SPREAD   488×298 mm (Live area 442×272)  38,750   10,600

FULL PAGE   247×298 mm (Live area 221×272)   21,500   5,900

HALF PAGE   247×145.1 mm (Live area 221×135)  15,000    4,110

OBC     247×298 mm (Live area 221×272)   47,500   13,000

IFC     247×298 mm (Live area 221×272)   35,000    9,600

IBC     247×298 mm (Live area 221×272)   35,000    9,600

IFC + FACING PAGE   488×298 mm (Live area 442×272)  45,000   12,350

FRONT COVER GATEFOLD   480×298 mm (Live area 442×272)  75,000    20,550

في حال أي تغيير أو تناقض في سعر صرف العملة يتم التعامل بالريال القطري     مواصفات اإلعالنات وأسعارها  )2017-2018( 

E-mail: info@oryxpublishing.com, Website: www.oryxpublishing.com

P.O. BOX NO. 3272ص.ب : DOHA - STATE OF QATAR. الدوحـــة - قطر
TEL: (+974) 44550983, 44672139, 44671173, 44667584FAX: (+974) 44550982تليفون: فاكس :

   عدد النسخ الموزعة

 مكتبات ومنافذ 
التوزيع

2250

 التداول 
الخاص لألفراد 

كبار العمالء

6500

 قراء قطريون: 70%
عرب: 30%

شركات 
ومؤسسات

1250

 قراء قطريون: 48%
عرب: 52%

 المشتركون 
األفراد

2100

 قراء قطريون: 65%
عرب: 35%

 ردهات 
المطار، أندية، 
فنادق الخمس 

نجوم، منتجعات 
وسبا

2250

 قراء قطريون: 55%
عرب: 45%

تهدف تي قطر للوصول إلى طبقة غنية من القراء 
في قطر الذين يقّدرون األشياء الفريدة في الحياة، 

الشغوفين بسبر أغوار أماكن وخبرات فريدة  من نوعها، 
الطبقة المهتمة بجمع أو إبداع الفنون. 

المناقشات والحوارات التي تديرها المجلة مع الفنانين، 
والممثلين، والموسيقيين، والعقول المبدعة تجعلها 

واجبة القراءة لكل مهتم بالفنون البصرية والثقافة. تي 
قطر العربية لديها صوت قوي ورأي مسموع ومحترم. 


