WSPÓŁPRACA FRANCZYZOWA
Wydawcy regionalni
JEGO EGO

O JEGO EGO
JEGO EGO to nowy na polskim rynku wydawniczym, bezpłatny
miesięcznik dla (prawdziwych) mężczyzn.
JEGO EGO łączy zalety magazynu o globalnym
zasięgu tematycznym ze skierowanymi regionalnie
treściami reklamowymi, dzięki czemu dokładnie
wpisuje się w potrzeby i oczekiwania lokalnych,
małych społeczności.

Magazyn jest bezpłatny, co oznacza, że w całości
utrzymuje się ze sprzedaży powierzchni reklamowej.
Darmowy dostęp wzbudza w czytelnikach ochotę
do sięgnięcia po czasopismo, a zarazem zapewnia
lokalnym reklamodawcom możliwość skutecznego
dotarcia do ściśle określonej grupy odbiorców
komunikatu reklamowego.
Pozyskiwanie czytelników i reklamodawców jest łatwe,
bo JEGO EGO to góra korzyści dla każdego!
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Całkowity zysk z reklam jest dochodem Wydawcy – Redakcja
JEGO EGO nie pobiera żadnych prowizji, dzięki czemu dla
Partnera franczyzowego współpraca jest wysoce opłacalna.
Wydawcy regionalnych edycji JEGO EGO
współpracują z lokalnymi instytucjami,
organizacjami oraz przedsiębiorstwami,
w tym małymi i średnimi firmami.

JEGO EGO stanowi novum wydawnicze
w regionach, w których dotąd nie spotykano
prasy tego typu. Luksusowo wydany magazyn
– zadbano o piękny graficznie, nowoczesny layout,
uszlachetniany papier doskonałej jakości, a także
interesujące wywiady i artykuły oraz reklamy
firm działających lokalnie – zachęca do lektury,
a reklamodawcom zapewnia 100-procentowe
dopasowanie do wyselekcjonowanego grona
czytelników z danego miasta i powiatu.

JEGO EGO precyzyjnie trafia w męski punkt
widzenia – oferuje czytelnikom wysmakowaną
kompozycję doskonałego dziennikarstwa
i wartościowych porad w oprawie stylowej grafiki.
Każde kolejne wydanie JEGO EGO posiada godne uwagi treści
z 10 interesujących działów tematycznych: Męskie sylwetki, Męski
look, Motoemocje, Hi-tech, Facet i życie, Siła sportu, Na zdrowie,
Męskie smaki i Masz prawo wiedzieć.

Magazyn tworzą doświadczeni redaktorzy
i dziennikarze, co gwarantuje wysoki poziom
językowy i merytoryczny zawartych w nim treści.
Każdy numer, o przeciętnej objętości 40 stron, jest dostępny
lokalnie w formie drukowanej, a także w wersji online na stronie
www.jegoego.com oraz indywidualnych stronach internetowych
wydań regionalnych. Miesięczny nakład docelowy magazynu
drukowanego zawiera do 30 000 egzemplarzy.
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Połącz pasję z pracą i zarabiaj!
PODEJMIJ MĘSKĄ DECYZJĘ
ZOSTAŃ WYDAWCĄ REGIONALNYM
JEGO EGO!
Magazyn JEGO EGO cieszy się stale rosnącą popularnością wśród
czytelników i reklamodawców. Ponieważ chcemy trafić do jak
najszerszego ich grona w całej Polsce, zapraszamy Partnerów
Biznesowych do współpracy franczyzowej przy tworzeniu
regionalnych wydań JEGO EGO dla miast i powiatów od
50 000 mieszkańców.
Jeśli marzysz, by rozwinąć biznes medialny i czerpać korzyści
z publikowania wyjątkowego czasopisma dla mężczyzn,
JEGO EGO to idealny pomysł na Twój biznes!
• Zerowe ryzyko niepowodzenia
• Współpraca z uznaną na rynku, rozpoznawalną marką
wydawniczą
• Kompleksowe wsparcie i know-how wydawnicze
• Luksusowy magazyn dla mężczyzn
• Atrakcyjne koszty inwestycji
• Zarobki od 4000 zł miesięcznie lub więcej
• Pewny zysk i 100% wpływów z reklam dla Partnera
• Rozpoczęcie współpracy już w 30 dni od podpisania umowy
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SPEŁNIJ MARZENIA I ZOSTAŃ
WYDAWCĄ!
Założenie własnego czasopisma wymaga olbrzymich nakładów
pieniędzy, wiedzy i czasu oraz wsparcia co najmniej tuzina osób
z wieloletnią praktyką wydawniczą, DTP czy prawną. Trzeba wciąż
uważać, by nie popełnić błędu, siedem razy wszystko dokładnie
liczyć, a na końcu mieć nadzieję, że biznes wypali i zainwestowane
w niego pieniądze nie przepadną.
To wszystko prawda, ale nic nie jest niemożliwe! Nadal możesz
założyć własne czasopismo – ale bez tych wszystkich komplikacji
i z poczuciem bezpieczeństwa.

Wystarczy mądry wybór, a właśnie takim będzie
podjęcie współpracy franczyzowej z JEGO EGO.
Mamy nie tylko bogate doświadczenie wydawnicze
i kontakty do sprawdzonych drukarni czy agencji
DTP, lecz także nieustannie gotowy do pomocy
zespół specjalistów z różnych dziedzin – od
specjalistów ds. marketingu, przez informatyków,
redaktorów i trenerów sprzedaży, aż po prawników.

Zaufaj JEGO EGO i ciesz się w pełni
bezpiecznym, nastawionym na sukces biznesem!
NIEWIELKIE WYMAGANIA

BANALNIE PROSTE ZADANIA

Współpracę z nami może podjąć
każdy. Nie wymagamy zatrudniania
sztabu pracowników, posiadania lokalu,
specjalistycznych programów DTP ani
doświadczenia w branży wydawniczej.

Łatwo, lekko i przyjemnie? Dlaczego nie!
Współpraca z JEGO EGO to realna szansa
na prowadzenie rozwojowej działalności
o dużym potencjale kreatywności,
satysfakcji biznesowej, prestiżu, progresu
zawodowego i osobistego, elastycznego
czasu pracy oraz wysokich zysków.

Wystarczy, że Partner:
• ma co najmniej 18 lat i pełną zdolność
do czynności prawnych,
• prowadzi własną działalność
gospodarczą,
• ma dostęp do komputera/laptopa
z dostępem do internetu,
• jest otwarty, łatwo nawiązuje
i efektywnie wykorzystuje kontakty
biznesowe,
• ma ochotę działać i czuje, że wydawanie
czasopisma dla mężczyzn to jest
właśnie to!
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Partner franczyzowy JEGO EGO będzie
odpowiedzialny za:
• pozyskiwanie i obsługę reklamodawców
ze swojego regionu (miasto + powiat),
• pozyskiwanie reklamodawców chętnych
do udziału w akcji Kupony Rabatowe,
• kompleksową realizację zamówień
i fakturowanie,
• bieżącą współpracę z redakcją
JEGO EGO na warunkach umownych.

ROZSĄDNE KOSZTY INWESTYCJI
LP.

INWESTYCJA

KOSZT

KOSZT JEDNORAZOWY
Przyłączenie do sieci wydawniczej JEGO EGO (miasto + powiat)
+ licencja wydawnicza + umowa na 12 miesięcy z możliwością
przedłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów

6000 zł + VAT

KOSZT MIESIĘCZNY
Abonament miesięczny

400 zł + VAT

Skład magazynu* na region – 2 opcje do wyboru:
25–35 zł + VAT/1 strona

Skład zlecany redakcji JEGO EGO
Skład realizowany we własnym zakresie/u samodzielnie
wybranego kontrahenta

ustalany indywidualnie

(ceny rynkowe od 100 zł/1 strona)

Druk magazynu** – 2 opcje do wyboru:
Druk zlecany redakcji JEGO EGO
(realizacja: ok. 10 dni roboczych)

zależna od nakładu i objętości magazynu

Zamawianie druku w samodzielnie wybranej drukarni

ustalany indywidualnie

Kolportaż we własnym zakresie

ustalany indywidualnie
ŁĄCZNY KOSZT MIESIĘCZNY:

* Treści dostarczane przez redakcję JEGO EGO nie mogą być zmieniane. Skład obejmuje dopasowanie treści czasopisma do pozyskanych reklam.
** Format gazety: 210 × 297 mm, kolor: 4+4. Gramatura papieru/uszlachetnienie: okładka 250 g/m² + folia jednostronna, środek 135 g/m².
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(2500 sztuk/40 stron – ok. 5000 zł)

ok. 6.800 zł

ROBIĄCE WRAŻENIE ZYSKI
ZE WSPÓŁPRACY
To, ile zarobisz, zależy wyłącznie od Ciebie!
Aktywne kontakty biznesowe mogą zaprocentować zyskami,
dzięki którym współpraca z JEGO EGO stanie się dla Ciebie
pasmem finansowych sukcesów.
Przykładowy zysk z 1 wydania przy nakładzie 2500 egzemplarzy
(1 egzemplarz – 40 stron)*:
• artykuł sponsorowany (2500 znaków ze spacjami): 300 zł netto
• reklama II okładka (cała strona): 2500 zł netto
• reklama III okładka (cała strona): 2500 zł netto
• reklama IV okładka (cała strona): 3500 zł netto
• reklama moduł 1/1 (cała strona): 2000 zł netto
• moduł 1/2 strony: 1000 zł netto
• moduł 1/3 strony: 700 zł netto
• moduł 1/4 strony: 400 zł netto

ŁĄCZNY ZYSK: 11 600 zł netto
(przy założeniu pozyskania 1 reklamy z każdej kategorii)
* Zysk uzależniony od wielkości nakładu, liczby stron
i liczby pozyskanych reklam tekstowych/graficznych.

ZYSK – KOSZTY = 11 600 zł – 6800 zł = 4800 zł zarobku
miesięcznie!!!

Zarabiaj nawet 4000 zł/m-c lub więcej!

11 600 zł
ł
– 6800 z

9
4800 zł
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WSPÓŁPRACA KROK PO KROKU
Wyobraź sobie, jak niesamowicie będzie zostać Wydawcą
czasopisma dla (prawdziwych) facetów! Jeśli nie masz
najmniejszych wątpliwości i doszedłeś – na podstawie obliczeń
lub wrodzonej intuicji – do wniosku, że oferta JEGO EGO jest
jedną z najatrakcyjniejszych na rynku…

Współpracując z JEGO EGO, nie martwisz się
o zawartość, skład i druk magazynu.
Co miesiąc dostarczamy Ci pełen materiał
do nowego wydania (wywiad, artykuły, zdjęcia),
a skład i druk możesz powierzyć nam lub
samodzielnie wybranym firmom.

1. S kontaktuj się z redakcją JEGO EGO, a my przedstawimy
Ci szczegółowe informacje o warunkach współpracy.

2. Z ałatwiamy formalności finansowe i organizacyjne.

Podpisujemy umowę o przyłączenie do sieci wydawniczej
JEGO EGO i przekazujemy Ci licencję wydawniczą.

3. O
 trzymujesz od nas materiały szkoleniowe i pokazowy
numer Twojego magazynu JEGO EGO.

4. Z aczynasz działać: pozyskujesz content reklamowy do wydania
JEGO EGO w Twoim mieście i powiecie.

5. G dy jesteś gotowy, wydajemy pierwszy numer
Twojego magazynu!
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Chciałbyś, ale…
Spokojnie!
W JEGO EGO poprowadzimy Cię
za rękę na każdym kroku.
Współpracując z JEGO EGO, masz u boku zaufanego pomocnika,
ale zachowujesz niezależność jako Wydawca regionalny.
Samodzielnie decydujesz o charakterze każdego numeru JEGO
EGO w Twoim regionie: masz wolną rękę w doborze kontrahentów
reklamowych i całkowity wpływ na uzyskiwane miesięczne zarobki.

(REALNE) ZALETY WSPÓŁPRACY
Zapewniamy atrakcyjne warunki oraz pełne wsparcie na początku
i w trakcie współpracy.
• Licencja wydawnicza na wyłączność terytorialną
• Umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia bez
konieczności ponoszenia kolejnej opłaty licencyjnej
• Tytuł wydawniczy wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism
• Znak towarowy JEGO EGO zarejestrowany
w Urzędzie Patentowym RP
• Demonstracyjne wydanie magazynu bez opłat
• Know-how wydawnicze
• Szkolenie wdrożeniowe
• Szkolenie z obsługi strony WWW i serwerów FTP
• Szkolenie sprzedażowo-marketingowe pod okiem
doświadczonego trenera
• Wsparcie merytoryczne i techniczne
• Wzory umów z Klientami
• Szablony reklam zgodnych ze specyfikacją
• Gotowy, luksusowy layout magazynu JEGO EGO
• Całościowy content każdego wydania magazynu
(okładka, zdjęcia, treści)
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• Dostęp do indywidualnej strony internetowej z możliwością
publikacji reklam i magazynu w wersji online
• Indywidualny adres e-mail w domenie
• Wsparcie przy obsłudze strony internetowej
(koszt ustalany indywidualnie)
• Dostęp do profesjonalnego studia DTP
• Dostęp do sprawdzonej drukarni
• Darmowe wizytówki partnerskie
• Darmowe materiały reklamowe (ulotki, foldery, inne)
• Współpraca z dynamicznie rozwijającą się marką
• Brak prowizji
• 100% udziału Partnera w dochodach z pozyskanego contentu
reklamowego
Podejmij męską decyzję i rozpocznij wydawniczy biznes marzeń!
Masz pytania o współpracę franczyzową? Skontaktuj się z nami!
JEGO EGO
al. Armii Krajowej 23a/94
27-200 Starachowice
tel. 727-243-727
redakcja@jegoego.com
www.jegoego.com

