docieramy
docieramy do

1 563 026 odbiorców*
z Gazetą Olsztyńską
i Dziennikiem Elbląskim

*

349 077

Rolnicze ABC – nasz miesięcznik wraz ze środową Gazetą
Olsztyńską i Dziennikiem Elbląskim trafia do Czytelników w całym
województwie warmińsko-mazurskim.

czytelników sięga
po Gazetę Olsztyńską
i Dziennik Elbląski

Rolnicze ABC jest dodatkiem przeznaczonym dla rolników, firm

(źródło: Czytelnictwo Cyklu Sezonowego,
PBC,
styczeń-grudzień 2012,
woj. warmińsko-mazurskie).

*

1 213 949

unikalnych użytkowników korzysta
z serwisów
Grupy WM.PL

i instytucji obsługujących sektor rolnictwa. Rozpowszechnia wiedzę
o odnawialnych źródłach energii, produkcji ekologicznej, żywności
naturalnej i tradycyjnej, dotacjach unijnych i państwowych,
konwencjonalnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, budownictwie
rolniczym, o biznesowych i społecznych grupach działania.

Zapraszamy do naszego miesięcznika!

(źródło: Gemius, styczeń 2013).

emisje
2014: 15.01, 12.02, 12.03, 9.04, 14.05, 11.06, 9.07, 6.08, 10.09, 8.10, 12.11, 10.12

ceny reklam w kolorze w „Rolniczym ABC”
cała strona (260x301)
1/2 strony (260x149), (128x301), (172x225)
1/3 strony (84x301), (172x149)
1/4 strony (128x149), (172x111), (260x73), (84x225)
1/6 strony (84x149), (172x73)
1/8 strony (128x73), (84x111), (260x35), (40x225)
1 moduł (40x35)

przygotowanie artykułu sponsorowanego (minimum 8 modułów)
rubryka „Ekspert radzi” (minimum 4 moduły)
ogłoszenia drobne – w całym województwo bez specjalnej dopłaty!
firmowe***
prywatne***

przedruk ogłoszeń drobnych z GO, DE i tygodników lokalnych
Drobniak Rolniczy
***ogłoszenia drobne (max 35 słów)

3600 zł
1900 zł
1450 zł
1170 zł
800 zł
600 zł
108 zł
dopłata 10%
dopłata 80%
za słowo
1,95 zł
1,55 zł
ryczałt
2,00 zł

emisja w objętości Gazety
Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego
dzień wydawniczy środa
nakład 13 000 egz.
format A-3
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT
papier gazetowy 45 g
INTERNET – stały box z prezentacją Rolniczego ABC na serwisach powiatowych
rabaty

płatność przed emisją
3–5 emisji
6-11 emisji
12 i więcej emisji

5%
4%
7%
12%
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