Életstílus - -utazás
- interjú
- szórakozás
- divat
- sport
- gasztronómia
- egészség
- társaságiélet
élet- autó-motor
- autó-motor--teszt
teszt
Életstílus
utazás- -kultúra
kultúra- művészet
- művészet
- szórakozás
- divat
- sport
- gasztronómia
- egészség
- társasági

Az Élet&Stílus magazin korosztálytól függetlenül szól az élet szeretni való dolgai iránt érdeklődőkhöz; mindazokhoz, akik
stílusosan akarnak élni, és akiktől nem idegen semmi, ami emberi, művelődés és érték, legyen az technika, művészet vagy a
természet. Olvasóinknak tekintjük az utazni, a kirándulni vágyókat, a sportot, a divatot kedvelőket, a magyar és a világkultúra
iránt érdeklődőket, akik ezenfelül mind magukkal, mind az őket körülvevő világgal szemben igényesek. Magazinunk címe is
erre a kiterjesztett tartalomra utal. Technikai újdonságok és kiegészítőik bemutatása mellett a prémiumkategóriás minőségi
termékeket is teszteljük, az élet különböző területeiről. Exkluzív interjúkban szólaltatjuk meg mai társadalmunk, közéletünk
érdemeket szerzett, ismert és érdekes személyiségeit, mecénásokat kérdezünk példaértékű tevékenységükről, emellett éttermeket, szállodákat, wellness-hoteleket, divatcégeket mutatunk be. Országunk és fővárosunk ismert és kevésbé ismert műemlékeiről, épített értékeiről írunk, de oldalainkon a világot is bejárjuk. Életstílus-rovatunk a mindennapjainkat meghatározó
állandó értékekkel foglalkozik. Az Élet&Stílus nyomon követi a művészeti eseményeket is; zene-, könyv-, kiállítás- és színházajánlónk az újdonságokra hívja fel a figyelmet. Utazási és gasztronómiai beszámolóink a szabadidő értékes eltöltéséhez
adnak ötleteket. Egészség rovatunk rendszeres betekintést nyújt az egészséges életmód, a gyógyítás és szépségipar
rejtelmeibe. Kitüntetett célcsoportunknak tekintjük a társadalom azon részét, amely életstílusából következően igényt tart egy
színvonalas, információkban gazdag és mindemellett szórakoztató, reprezentatív periodikára.
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„Merjen valaki lenni,
éljen stílusosan!”
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