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Xưa nay, những người đàn ông trưởng
thành thường lựa chọn tham vọng sự
nghiệp. Nói vậy, không có nghĩa là họ
coi nhẹ giá trị của những vun đắp trong
gia đình, mà thông thường, họ chỉ nghĩ
đơn giản, sự lựa chọn này đã có người
phụ nữ của đời họ. Kiểu như cách suy
nghĩ truyền thống, là “đàn ông xây nhà,
đàn bà xây tổ ấm”. Người phụ nữ đó
gần như gánh vác mọi chuyện để người
đàn ông mải mê theo tham vọng. Chỉ
cần, người đàn ông đó yêu và có trách
nhiệm với gia đình, là đủ.
Nhưng trong xã hội hiện đại, giá trị của
những lựa chọn cũng có nhiều thay đổi.
Phụ nữ cũng ra xã hội theo tham vọng
chẳng kém cạnh đàn ông. Họ kiếm tiền
không thua thậm chí là hơn đàn ông. Họ
có lựa chọn, bình đẳng, độc lập chứ
không còn chỉ ngồi ở nhà “xây tổ ấm”.
Và không còn cách nào khác, đàn ông
phải “tự” lựa chọn cho mình tất cả mọi
thứ khi số phụ nữ “nâng khăn sửa túi” như
trước đây cho họ ngày càng ít lại.
Trong hành trình “tự lựa chọn, tự tạo dựng
phong cách” cho mình, không ít đàn ông
đã khiến nhiều phải ngạc nhiên như
những ẩn số độc đáo về phong cách bên

cạnh tham vọng sự nghiệp khiến phái yếu
muốn…chinh phục ngược. Để rồi, chính
những người phụ nữ phải thấy rằng, câu
nói “đàn bà đẻ ra đàn ông”, chỉ còn là
nghĩa đen…
Ra đời muộn so với những tạp chí, ấn
phẩm dành cho phái mạnh ở Việt Nam,
nhưng Men&Life là bức tranh toàn cảnh
về những lựa chọn của người đàn ông
hiện đại, từ đường hướng sự nghiệp, khát
khao chinh phục đỉnh vinh quang, đến
phong cách sống cũng như sự tận hưởng
cuộc sống, thậm chí là những món quà
đặc biệt dành cho người phụ nữ mà họ
yêu quý. Hình ảnh mà Men&life xây dựng
là người đàn ông độc lập, khao khát cái
đẹp, khao khát một cuộc sống lý tưởng và
luôn hướng tới một hình mẫu hoàn hảo cả
trong sự nghiệp và cuộc sống, tình yêu,
hạnh phúc.
Hỡi những bạn đọc yêu quý của Men&Life!
Bạn sẽ được thấy những lựa chọn của bạn,
những lựa chọn mà chúng tôi tin rằng nó
cần thiết nhất cho hành trình trở thành một
quý ông hoàn hảo của bạn, trên từng
trang ấn phẩm của chúng tôi!
Ban Biên Tập
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GHI CHÚ
Giá này không bao gồm VAT và phí thiết kế
Phát hành: 2 tháng/kỳ, ngày 25
Thời hạn đăng ký: 15 ngày trước ngày phát hành
Thời hạn hủy: 10 ngày trước ngày phát hành (mọi trường hợp
hủy đều chịu 50% phí thanh toán)
Hình thức thanh toán: 50% ngay sau khi ký hợp đồng và 50%
ngay sau khi đăng báo
Thời hạn gửi file: 10 ngày trước ngày phát hành
Kích thước: trang báo chuẩn 230 x 290 mm
Trang đơn: 236 x 296 mm
Trang trong lọt lòng đơn: 210 x 270 mm
Trang đôi: 466 x 296 mm
Trang đôi lọt lòng: 400 x 260 mm

Tràn trang

trang đôi

Hình thức: in offset 4 màu, 200 trang
Giá bán: 49.500 VNĐ
Số lượng phát hành: 35.000 bản/kỳ
Phát hành:
- Miền Bắc: 40%
Miền Nam: 60%
- Men&Life có mặt trên các sạp báo trên toàn quốc, trên các sân
golf, nhà hàng, khách sạn 4 - 5 sao, trung tâm thương mại, quán
cafe cao cấp, phòng chờ VIP sân bay, nhà sách...
- Trực tuyến: web(3nana.vn, sapbao.com), Vietbook (iPhone,
iPad, Android).
Nội dung: Thể hiện Phong cách, cuộc sống của Quý Ông, Doanh
Nhân, những người quan tâm đến thể hiện phong cách, cái đẹp và
sự sang trọng...
Ngôn ngữ: 70% tiếng Việt 30% tiếng Anh
Đối tượng: C.E.O, doanh nhân, người nổi tiếng, ..
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LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: Hotline 0912 732 577
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