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آنا بيتريز باروز

هل تريد أن تصبح
سائق فورموال؟

لنكافح سرطان
الثدي معا!

بين عام
مضى وآخر قادم...
آمال و
طموحات وتطلعات
آيزك البحرين...
نحو
تطوير مهارات الشباب
وتقليص
الفجوة بين الحضارات
فيصل سمرة...
أعمالي
الفنية ليست رسائل
وال يمكن
ممارسة
الفن
باإلجبار.

ريـــال عمــاني

التق حصريا
بال
عارضة الشهيرة

www.Arabian
Online view:

دينــار بحـرينـي

في
الداخل دليلك إلى
ف
عاليات الفورموال 1

دينـــار كويتــي

عالم األزياء واألناقة
والتسوق

 10ريال سعودي

الجديد في...

 ١٠ريال سعودي

Arabia.net

www.Fashion
Online view:

جمال المرأة...

يبرزه الماكياج مع
فاطمة العقيلي
احتفاالت البحرين
بسباق الفورموال 1
قد عادت!

يناير
 • ٢٠١٤العدد ١٠٣
January 2014
• Issue 103
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إبريل • ٢01٥
April 2015
• Issue 118

الـعدد 118

دينــار بحـرينـي

حل الصيف

اطلع على أحدث
الت
شكيالت الصيفية في
هذا العدد

هدى النعيمي...

رغبة في الخروج عن
المألوف

BAHRAIN

الفرقة البحرينية
«آالت»

BAHRAIN

مـايو • ٢01٥
May 2015
• Issue 119

الـعدد 11٩

آلحان
تمزج الموسيقى
ال
شرقية بالغربية

أكتوبر 201٥
• الــعـــدد 123
October 2015
• Issue 123
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حول المجلة
أريج؛ املجلة البحرينية املتألقة التي تصدر
كل شهر عن رشكة “مجالت عربية” منذ عام
٢٠٠٤؛ لتستعرض مختلف املواضيع يف مجاالت
الفنون والجامل واألناقة واألزياء ،وتلتقي
بأبرز املصممني والفنانني والشخصيات الذائعة
الصيت يف املنطقة.
About Us

2004
established in

عـامـا مـن
النجاح

رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻻداخ...

ﺗﺒﺖ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد...

رﻳـــﺎل ﻋﻤــﺎﻧﻲ  ١٠رﻳــﺎل ﻗﻄـــﺮي  ١٠دراﻫــﻢ إﻣﺎراﺗﻴﺔ

تــأســســت احتفاال بـ
عـــام

ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﺔ اﺧﺘﺮ
ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ ﻻ ﻣﺎ
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻚ

دﻳﻨـــﺎر ﻛﻮﻳﺘــﻲ

9000 copies of Areej are printed each
month catering to a wide range of
readers interested in elegance and
innovation. In addition, the magazine
also has its online version which is
available to readers via the website of
the publishing company. This together
with social media platforms ensure wide
reach and access to the magazine.

ومع عدد نسخها البالغ  ٩٠٠٠نسخة باإلضافة
إىل نسختها االلكرتونية؛ تصل مجلة أريج كل
شهر إىل رشيحة واسعة من القراء املهتمني
باألناقة والتجديد؛ فضال عن منصاتها عىل
وسائل التواصل االجتامعي والتي تضمن مزيدا
من االنتشار والوصول.

اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد...

دﻳﻨــﺎر ﺑﺤـﺮﻳﻨـﻲ  ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

Areej, Bahrain’s popular fashion and
luxury magazine is published each
month under Arabian Magazines since
2004. The latest across fields including
art and beauty, and style and fashion
are featured in addition to interviews
with the most prominent designers,
artists and renowned personalities in
the region.

تصدر مجلة أريج يف نسخة مطبوعة وأخرى
عىل االنرتنت عرب املوقع االلكرتوين للرشكة
النارشة ،وتعد دليال مثاليا لكل ما هو جديد
يف عامل األزياء واألناقة والجامل والشخصيات
امللهمة.

ﻣــﺎﻳﻮ  • ٢٠١٦اﻟﻌـﺪد ١٣٠
Issue 130 • May 2016
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ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ
ا�زﻳﺎء وا�ﻛﺴﺴﻮارات
واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات

@Areej_Magazine

Areej Magazine

Online view: www.ArabianMagazines.com

Facebook Fans

2,954

عشاق الفيسبوك

٢،٩٥٤
Areej, Bahrain’s Arabic Magazine
connects advertisers with the
breadth of Bahrain’s highspending Arab market.
Through effective distribution
Areej has the widest reader
base of any Arabian monthly in
Bahrain (full details available on
request).

• Under 35 years: 61%

• 71% say Areej is the favourite
Bahrain based Arabic lifestyle
and fashion magazine
• 73% of readers consider
’themselves ‘high spending
consumers

النسخ املطبوعة
شهريا

9,000

من خالل التوزيع الفعال واملميز
متتلك أريج أكرب قاعدة من القراء
مقارنة بأي مجلة عربية شهرية يف
البحرين (تتوفر التفاصيل الكاملة
وفقا للطلب).

لمحة مختصرة
عن القراء
اعتامدا عىل دراسة السوق:
• أقل من  ٣٤سنة٪٦١ :
•  ٪٦٨ينفقون مبالغ «كبرية» عىل
منتجات الجامل والرفاهية.
•  ٪٧١يقولون أن أريج املجلة
البحرينية املفضلة يف مجال األزياء
والاليف ستايل.
•  ٪٧٣يعتربون أنفسهم من
املستهلكني ذوي «االنفاق العايل».

BAHRAIN

ورشة التصوير
الفوتوغرافي...

لألزياء والجمال مع علي
شرف
إبراهيم الصمدي...

رحلة نجاح بدأت من
موقع إي باي وتوجت
بمجموعة الصمدي

ريـــال عمــاني  10ريــال قطـــري  10دراهــم إماراتية

’• 68% spend a ‘considerable
amount on fashion and luxury
products

يوليو\ أغسطس • ٢01٦
Issue 132 • July/August 2016

دينـــار كويتــي

Based on market survey

العدد 1٣٢

دينــار بحـرينـي  10ريال سعودي

Readership
Profile

أريج ،املجلة البحرينية الصادرة
باللغة العربية تربط املعلنني بالسوق
الواسعة للعرب من ذوي الدخل
املرتفع واإلنفاق العايل.

في هذا العدد...

تشكيالت الموسم من
األزياء واإلكسسوارات
النسائية والرجالية

@Areej_Magazine

Areej Magazine

Online view: www.ArabianMagazines.com

نسخة غير مخصصة للبيع

Complimentary Copy

Advertising Rates

أسعار اإلعالنات

األسعار املبينة تنطبق عىل االعالنات واملواد التحريرية

*Rates shown apply for both ads and “advertorials”
Bahrain BD

US USD

عرض الغالف الخاص

• Front Cover Special

(subject to editorial approval) = Front Cover
+ 3 Page Lead Article + Full Page Ad

مصمم يعيد صياغة
اإلبداع
...زينب بركات

البساطة مفتاح الجمال
...في هذا العدد

نحتفي بالحب مع
تشكيالت متنوعة من
األزياء والهدايا والوجهات
والعروض

Areej Magazine

دينـــار كويتــي

...رامي العلي

 ريال سعودي10 دينــار بحـرينـي

1٢٧  • الــعـــدد٢01٦ فــبـرايـر
Issue 127 • February 2016

 دراهــم إماراتية10  ريــال قطـــري10 ريـــال عمــاني

BAHRAIN

2,950

7.819

• Gatefold

2,800

7,450

• Thick Card 300g (Printed 2 sides)

1,800

4,860

• Inside Front Cover + Facing Page 1

1,767

4,700

• Outside Back Cover

1,600

4,320

• Double Page Spread (First 30 Pages)*

1,320

3,564

• Double Page Spread*

1,200

3,240

• Inside Cover (Front or Back)

1,200

3,240

• Full Page (First 30 Pages)*

880

2,376

• Full Page*

800

2,160

• Half Page*

520

1,379

• Quarter Page*

338

896

Discounts:
Series bookings:		
3 + issues		=
		
6 + issues		=
		
12 + issues		=
Agency Commission:			=
Artwork Charge:			=

(يعتمد عىل موافقة التحرير) = الغالف األمامي
 صفحة إعالن كاملة+  صفحات مقال رئييس٣ +

)Gatefold( • الغالف املزدوج
) (مطبوعة من الجهتني300g • بطاقة سميكة
 الصفحة املقابلة+ • داخل الغالف األمامي
• خارج الغالف الخلفي
*) صفحة٣٠ • صفحة مزدوجة (أول
*• صفحة مزدوجة
)• الغالف الداخيل (األمامي أو الخلفي
*) صفحة٣٠ • صفحة كاملة (أول
*• صفحة كاملة
*• نصف صفحة
*• ربع صفحة
:خصومات
:الحجوزات املتسلسلة

5%
7.5%
10%
25%
BD95/-

Technical Data

:عمولة الوكالة
:سعر تصميم اإلعالن

البيانات الفنية

Double Page size:			
Full Page size:			
Half Page Horizontal size:		
Half Page Vertical size: 			
Quarter Page:			

400 x 265 mm
200 x 265 mm
175 x 118 mm
86.5 x 240 mm
86.5 x 118 mm

Bleed adverts:			
		
		
Preferred Format:			
Other Formats:			
Submission:			
Submission Date:			
Frequency:
		
Print run:			
Launch year:			

Add 3mm to the trim size
on all 4 sides for FPC &
DPS ads
Adobe Acrobat PDF
EPS, TIFF, JPEG (300 dpi)
CD preferred
1st of the month
Monthly
9,000 copies
2004

حجم الصفحة املزدوجة
حجم الصفحة الكاملة
حجم نصف الصفحة األفقي
حجم نصف الصفحة الرأيس
حجم ربع الصفحة
حدود الصفحة
الصيغة املفضلة
الصيغ األخرى
طريقة التسليم
موعد التسليم
معدل الصدور
عدد النسخ املطبوعة
سنة اإلصدار

@Areej_Magazine

Online view: www.ArabianMagazines.com

For more information Tel.

•

+973 1782 2388 E-mail: info@ArabianMagazines.com
To view the magazine online visit www.ArabianMagazines.com

