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อัตราค่ าโฆษณานิตยสารคู่สร้ าง-ค่ ูสม ปี 2560
รายทศ วางตลาด ทกวั
ุ นที 1, 10, 20 ของทกเดื
ุ อน

ชดปก
ุ

ขนาด เต็มหน้ า

ชดเนื
ุ อใน

ปกหน้ าใน
ปกหลังใน
ปกหลังนอก
ปรู๊ฟสี สี หน้ า 3
ปรู๊ฟสี สี หน้ า 4
ปรู๊ฟสี สี หน้ า 5
ปรู๊ฟสี สี หน้ า 6

212,000.-บาท
194,000.-บาท
242,000.-บาท
179,000.-บาท
166,000.-บาท
166,000.-บาท
166,000.-บาท

ปรู๊ฟสี สี
ปรู๊ฟสี สี
ปรู๊ฟสี สี
ขาวดํา

135,000.-บาท
148,000.-บาท
148,000.-บาท
90,000.-บาท

หน้ าซ้ าย (เต็มหน้ า)
หน้ าซ้ ายพิเศษ (เต็มหน้ าเฉพาะ 26/54/78)
หน้ าขวา (เต็มหน้ า)
เต็มหน้ า

Strip ad แนวนอน ขาวดําใต้ คอลัมน์ คู่สมกับราศี (ไม่ มีส่วนลด) 49,000.-บาท
Strip ad แนวนอน ขาวดํากลางคอลัมน์ คู่สมกับราศี (ไม่มีส่วนลด) 71,000.-บาท
 DISCOUNT ทกอั
ุ ตราลด 25 % 
(ยกเว้ นตําแหน่ งขาวดํา เต็มหน้ า ลด 15% และ Strip ad ไม่ มีส่วนลด )
เราหวังเป็ นอย่ างยิงว่ านิตยสารคู่สร้ าง-คู่สม คงจะได้มีโอกาสเป็ นส่ วนหนึงในการโฆษณาประชาสั มพันธ์ สินค้า
ของท่ านให้ แพร่ หลายต่ อไป ( ยอดจําหน่ าย 440,000 เล่ มต่ อทศ )
สนใจโปรดติดต่ อ 0-2274-0624-6 ที คณมณลเทพ
(ป๊ ุ) กันธวงศ์ หรือ คณจริ
ุ
ุ ยาพร (เปิ ล) บญคํ
ุ า
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ประวัตินิตยสาร คู่สร้ าง-ค่ ูสม
จดม่
ุ งุ หมายในการจัดทํานิตยสารค่สู ร้ าง-ค่สู ม
่ น ในวันจันทร์ แรกของ
จากรายการโทรทัศน์ ชือรายการ “คู่สร้าง-คู่สม” ทีออกอากาศเพียงเดือนละครังเทานั
่ ่ บางทีลืมรายการไมได้
่ ดูเสี ยดายมาก บางเจ้าวารายการมี
่
เดือนผูช้ มรายการเขียนจดหมายมาเลาวา
เพียงชัวโมงดูไมทั่ นอิมก็
่
จบแล้ว จึงหาทางทีจะให้มีรายการ ทางสถานีวิทยุ ททท. เพือเสริ มให้ผฟู้ ังทีอยูใ่ นท้องถินไมสามารถจะชมรายการได้
ทาง
่
โทรทัศน์ ได้รับฟั งรายการได้ โดยนําเอาจดหมายทีมี ผูเ้ ขียนมาถึงรายการอานออกอากาศ
โดยมีคุณดํารง และคุณมาลี
ดําเนินรายการทางสถานีวิทยุ ททท. ภาคละครและเพลง ออกอากาศเวลา 10.00 น.
่ องการทีจะอานเรื
่ องราวเหลานั
่ น บางคนคิดวาเป็
่ นเรื องราวทีแตงขึ
่ นมา
ถึงกระนันกดี็ ก็ยังมีผฟู้ ั งหลายๆ ทานต้
่
่ ถ้วนแล้ว จึงได้ตดั สิ นใจ
เพราะเราไมสามารถจะเห็
นภาพประกอบได้ ภายหลังจากดําเนินการสํารวจตลาดหนังสื ออยางถี
ออกนิตยสารคู่สร้าง-คู่สม ขึนมาเป็ นครังแรกเมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็ นฉบับปฐมฤกษ์

ความต้ องการของบริษทั ทีมีต่อปวงชน
่ าชม เราพยายามทีจะสําเหนี ยกความต้องการของประชาชนและนําเสนอสิ งดีๆ ทีมี
เราต้องการคําติ มากกวาคํ
ั วิตประจําวันได้ เรามุ่งหวังทีจะให้นิตยสารของเราได้รับใช้เพือประโยชน์ต่อสังคมให้มาก
สาระความรู้และนําไปใช้กบชี
่ จะมากได้ ความพอใจของเรา คือ ได้เห็นประชาชนมีความสุ ขและได้รับประโยชน์จากหนังสื อของเรา
ทีสุ ดเทาที

นิตยสารค่สู ร้ าง-คู่สม
ชือหนังสื อ
ประเภทหนังสื อ

:
:

ออกวางตลาด
ยอดพิมพ์

:
:

กล่มุ เป้าหมาย

:

คู่สร้าง-คู่สม
นิตยสารเพือครอบครัวเน้ นสาระ และบันเทิง
อ่านได้ ทุกเพศ ทกวั
ุ ย และมุ่งเน้ นให้ อ่านอย่ างมีความสขุ
ทุกวันที 1, 10, 20 ของทุกเดือน
ยอดการพิมพ์ 440,000 เล่ม ต่ อทศ และครองแชมป์
่
ยอดการพิมพ์สูงสุ ดตลอด 37 ปี ทีผานมา
กลุ่มแมบ้่ าน
หนุ่ม - สาววัยทํางาน
กลุ่มบุคคลทีมีรายได้ตงั แต่ C+ ถึง A+
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ระดับความนิยม

:

จดเด่
ุ น

:

คอลัมน์ ยอดนิยม

:

หมายเหตุ

:

่
เป็ นนิตยสารทีครองยอดขายสูงสุ ดมาเป็ นเวลา 30 กวาปี
่
โดยมีกลุม่ ผูอ้ ่านทังคนไทยในประเทศ และตางประเทศ
่ น
โดยแบงเป็
45% กลุม่ กรุ งเทพฯ
่ งหวัด
40% กลุม่ ตางจั
่
15% กลุม่ ตางประเทศ
-เนือหาสาระระดับสากล (ซือภาพและข่ าวจากแหล่งข่ าวต่ างประเทศ)
-มีนักเขียนอยู่ทัวโลก (ผู้อ่านก็เป็ นนักเขียนได้ )
-มีคนไทยทีไหนมี “คู่สร้ าง-คู่สม” ทีนัน
-ราคาขาย “คู่สร้ าง-คู่สม” ต่ อเล่มถกที
ู สดุ
-ราคาโฆษณาคู่สร้ างคู่สมแพงทีสดุ (ในปี 2557 เพิมราคาโฆษณาอีก 10%
ซึงสวนกระแสเศรษฐกิจประเทศไทย ทังนีก็เนืองมาจากความนิยมของ
“คู่สร้ าง-คู่สม” ไม่ เคยตก
-ไม่ มีนวนิยาย
ั
คู่สมกบราศี
สํานักโหรอุตตราษาฒ / ดํารงตอบจดหมาย
่
เลมละเมื
อง / ภรรยาพาที
พาคู่กินข้าว (ฝาชีทอง) / ผัวเมียละเหียใจ
แหลมรักโลก / แงคิ่ ดจากประสบการณ์ชีวิต
สุ ขภาพ / ถวิลหาอดีต
ร้อยภูตพันวิญญาณ / แวดวงราชวงศ์ต่างแดน / โจ๊ก
่ ่
่
่ AFP และ 123RF
ปัจจุบนั เราซือแหลงขาวจากตางประเทศ
จากสํานักขาว
เพือตอบสนองความเปลียนแปลงของโลก และนําเสนอให้คนไทยได้รับรู้

ศักยภาพของสือนิตยสารคู่สร้ าง-คู่สม
่ ง ในประเทศ และ
นิ ตยสารคู่ สร้ าง -คู่ ส ม เป็ นนิ ตยสารเพื อสัง คมและชี วิตครอบครั ว ที มี ค นไทยนิ ย มอานทั
่
ื วโลกเป็ นจํานวนมาก และยอดพิมพ์ ทีสงถึ
ตางประเทศ
โดยเรามีสมาชิกอยูเ่ กอบทั
ู ง 440,000 เล่มต่ อทศ ทําให้สือโฆษณา
่
็ นข้อพิสูจน์วา่ นิตยสารคู่สร้าง-คู่สม ยังคงครองความนิยม
ทีลงในนิตยสารคู่สร้าง-คู่สม ผานสายตาคนไทยนั
บล้าน นีกเป็
สูงสุ ดในหมู่คนไทยทัวไป
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