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BARIQ AL-DANA

جملة بريق الدانة... دانة املجالت 



»بريق الدانة« مجلة اجتماعية فنية ثقافية شهرية منوعة، تعنى بتقديم كل ما يواكب العصر فيما يخص الموضة واألزياء، 

وكذلك الجمال والصحة، وتنقل من خالل صفحاتها آخر أخبار الفنانين محلياً، عربياً وعالمياً. وضمن صفحات منوعة تقدم 

للقارئ مواضيع قيمة بالمعلومة و عالية الجودة بالصورة من سياحة وديكور وشؤون األسرة ... وغيرها الكثير، إضافة إلى 

مجموعة من اللقاءات الحصرية مع نخبة من أبرز شخصيات المجتمع بمختلف االختصاصات، وأيضاً نجوم الفن. والتقف مجلة 

بريق الدانة في صفحاتها عند هذا التنوع من المواضيع  بل  تطلق عدسة كاميرتها لتكون عين القارئ من خالل تغطية شاملة  

لمختلف فعاليات المجتمع، وأبرزها.

إن مجلة بريق الدانة مجلة كل أفراد األسرة، تستهدف بمحتواها مختلف شرائح المجتمع، وتعمل من خالل مواضيعها على 

تأدية رسالتها اإلعالمية بأمانة ومصداقية عالية، كما أنها تواكب التطور التكنولوجي، وعصر الصحافة اإللكترونية من خالل 

موقعها الخاص على شبكة النت www.aldana.com والذي يتضمن محتوى المجلة إضافة إلى العديد من األخبار المنوعة 

التي يتم رفعها على الموقع يومياً.

عاملك بني يديك... بالكلمة وال�صورة

BARIQ AL-DANA



Interview
حمتوى املجلة:

كل عدد من المجلة شهرياً ينفرد بهوية خاصة به مثل )عدد عن الجمال – الصحة – السياحة – 
الموضة .....( ويضم بين دفتيه مواضيع ذات صلة بهوية العدد:

أهم األحداث التي تقع في شهر اإلصدار وتتنوع ما بين مهرجانات، معارض، مسابقات، ... 
وغيرها من األحداث والفعاليات التي تتم على مستوى دولة الكويت أوالً ثم العالم بشكل عام.

عاملك بني يديك



لقاء العدد:

ويتم اختياره من نخبة من الشخصيات المعروفة في المجتمع 
والذين يتميزون بأن لهم بصمة واضحة في مجال معين 
من مجاالت البناء والتطوير واإلبداع، ويتم تناول الحياة 

االجتماعية له وانجازاته بشكل عام، وتقديم صورة عامة 
تمثل الوجه اآلخر للشخصية التي يتم اختيارها.

Interview



Fashion

كوين على توا�صل مع جديد املو�صة والأزياء الراقية



باب املو�صة:

يتم تناول أحدث صيحات الموضة العالمية وتقديمها بقالب إخراجي مميز 
يبرز التصميم وجماليته. كما يتم  مواكبة أحدث ما يتعلق بالموضة في 

السوق الكويتية، وكذلك إجراء لقاءات حصرية مع أبرز المصممين 
الكويتيين والعالميين.

Fashion



اأخبار النجوم ولقاءات ح�صرية مع فنانيكم

املف�صلني حمليًا وعربيًا وعامليًا



باب الفن:

يحتوي باب الفن على آخر أخبار الفنانين )محلياً- خليجياً- عربياً- عالمياً(، 
إضافة إلى أبرز نجوم الفن على الساحة )الكويتية ، الخليجية، العربية ، 

العالمية(، في محاولة لتلبية عشاق نجوم الفن والتواصل معهم واالطالع 
على جديدهم، وجانب من حياتهم الخاصة.

Stars



Beauty

نهتم بجمالك واإطاللتك..



باب اجلمال:

لمسات من الفن والجمال نعتني بجمال المرأة و نستعرض  على صفحات 
مجلتنا كل ما يهتم بجمالية المرأة ويعمل على أن تكون إطاللتها ساهر. 
يضاف إلى ذلك لقاءات حصرية ومميزة مع نخبة من خبيرات التجميل 

والميك آب محلياً وعربياً وعالمياً.

Beauty



�صحتك هدفنا ... ور�صاقتك تتحقق معنا



باب ال�صحة:

وألن التغذية جزء من الجمال والصحة نقدم مجموعة من المواضيع التي 
يوصي بها أخصائيون من أجل الحفاظ على الصحة والتمتع بالرشاقة 

والجمال، وفي صفحات مطبخ مجلة بريق الدانة تجدون أفضل الوجبات 
Healthواألطباق اللذيذة المقدمة من أخصائيي الطبخ وعلى طريقتهم الخاصة.



Society
بريق �صورتك يف جميع املنا�صبات



جمتمع بريق الدانة:

ننقل لك جميع األحداث والفعاليات التي تقام في كافة المناسبات من 
افتتاحات مميزة وعروض فريدة ومنوعة وحفالت أعراس .. لتكوني مع 

Societyالحدث دائماً وتعرفي أكثر على فعاليات مجتمعك.



اجعلي حياتك اأف�صل وتعريف على العامل بعني راقية



ليف �صتايل:

نأخذك بجولة حول عام أفضل لحياة أجمل، ونعتني بديكور منزلكم ومكتبكم 
ومكان تواجدكم، ونختار لكم في صفحات السياحة أفضل األماكن السياحية 
في العالم والتي يمكن أن تقضوا فيها أمتع األوقات. يضاف إلى ذلك العديد 
المواضيع التي تهم األسرة واإلتيكيت والحياة اليومية والتخطيط للمستقبل.

Life style



جملة بريق الدانة... رحلة مع القراءة ال�صيقة

�صريحة امل�صرتكني:

يمثل المشتركون شريحة متنوعة من مختلف القطاعات في المجتمع، معظمهم  من نخبة 
المجتمع ممن يهتمون باألزياء والموضة وكذلك الجمال الفن، حيث يجدون في المجلة ما يثري 
تطلعاتهم ويحقق تواصلهم مع العالم بكل تطوراته وجديده، فالمجلة تسعى إلى تلبية احتياجات 

قرائها بكل ماهو جديد ويتوافق مع رغباتهم ومواكبته لكل ماهو عصري ومميز.



الذين يواكبون الموضة ويفضلون متابعتها 
شهرياً 75%

الذين يتميزون بمتابعة عالم الجمال 
ومستحضراته %70

المهتمون في الفن  وأخبار الفنانين 
ومتابعة اللقاءات الحصرية الفنية %65

الذين يشترون مجوهرات ويرغبون بالتميز 
باالكسسوارات %70 

الذين يحبون اكتشاف مطاعم جديدة ذات رفاعية 
خاصة %60

 متابعو أحداث المجتمع ومناسباته وفعالياته %80
المهتمون بالمسابقات والفوز بالجوائز %85

 قراء جملة بريق الدانة وتفاعالتهم 

اليومية مع احلياة الع�صرية:



جملة بريق الدانة... تواكب ع�صر ال�صحافة الإلكرتونية



توفر مجلة بريق الدانة منصة متطورة 

تطلق من خاللها محتواها على شبكة 

األنترنت وذلك من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي حيث يمكن لقراء 

المجلة ولمحبي متابعة المجالت 

وتصفحها على شبكة االنترنت من 

متابعة المجلة على موقعها اإللكتروني 

www.danakw.com

جملة بريق الدانة وو�صائل 

التوا�صل الجتماعي



هدفنا الو�صول اإليك يف اأي مكان



أرقى الفنادق من فئة الخمس نجوم.

كبرى مراكز التسوق والمكتبات.

توزيع على متن الطائر األزرق )الخطوط الجوية الكويتية(. 

تتواجد في صاالت VIP بالمطار.

تصل إلى أرقى الشركات ووكاالت الدعاية واإلعالن.

يتم شهرياً طباعة وتوزيع نحو 10,000 عشرة آالف نسخة من المجلة توزع في الكويت والسعودية وقريباً في كافة مناطق الكويت 
بعد زيادة عدد الطباعة.

وتشمل مناطق التوزيع إضافة إلى شريحة المشتركين :

الطباعة والتوزيع:



بريق الدانة يف خدمتكم

اإعلن اأكرث ... وادفع اأقل



اأ�صعار اإعالنات جملة بريق الدانة:

ال�صعرال�صفحة

3000غالف داخلي اأول

2800�صفحة اإعالنية داخلية مزدوجة بعد الغالف

1500�صفحة اإعالنية داخلية مزدوجة

1200ن�صف �صفحة اإعالنية داخلية مزدوجة

900�صفحة اإعالنية داخلية

500ن�صف �صفحة اإعالنية داخلية

1200غالف اأخري داخلي

2500غالف اأخري خارجي

 ن�صف �صفحة

طويل

10.75 x 28 cm

 ن�صف �صفحة

اأفقي

21.5 x 14 cm

22 x 28.5 cm

�صفحة

كاملة

مع البليد

�صفحة

كاملة

21.5 x 28 cm
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