
EDYTOR Spółka z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000009446, NIP 729-198-10-28, wysokość kapitału zakładowego – 8 301 000,00 zł

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

**Emisja na www.gazetaolsztynska.pl, www.wm.pl oraz jednym z wybranych serwisów ogłoszeniowych lub tematycznych. Przygotowanie i geotar-
getowanie bez dopłat, capping = 3 na kampanię, emisja przez 5 dni (począwszy od daty dodatku).

„Po Sąsiedzku”
Wybrany

miesięcznik
Internet ** Rabat

Cena
po rabacie

CAŁA STRONA
(260 x 301 mm)

CAŁA STRONA
(260 x 301 mm)

Top Billboard/Rectangle/
Skyscraper – 60 000 odsłon 40% 4 200 zł

1/2 STRONY
(260 x 149 mm)

1/2 STRONY
(260 x 149 mm)

Top Billboard/Rectangle/
Skyscraper – 36 000 odsłon 35% 2 520 zł

1/4 STRONY
(128 x 149 mm, 172 x 111 mm,
260 x 73 mm)

1/4 STRONY
(128 x 149 mm, 172 x 111 mm,
260 x 73 mm)

Baner tradycyjny/minibaner –
39 000 odsłon 30% 1 602 zł

1 MODUŁ
(40 x 35 mm, min. 6 modułów)

1 MODUŁ
(40 x 35 mm, min. 6 modułów)

Baner tradycyjny/minibaner –
36 000 odsłon 25% 107 zł

W ramach współpracy zapewniamy:
• dotarcie do potencjalnych klientów z woj. warmińsko-mazurskiego

oraz obwodu kaliningradzkiego.
• profesjonalną pomoc przy tworzeniu skutecznej reklamy
• tłumaczenie na język rosyjski
• projekt graficzny
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Zakochanie,czyli sztuka szukaniaMiłość w internecie
PierwszejKomunii czas

Zaszczep sięprzeciwko rakowi

Zaszczep sięprzeciwko rakowi

Miłość w internecie

PAKIET
„Po sąsiedzku” wybrany miesięcznik

„Gazety Olsztyńskiej” reklama on-line

planetawiedzy
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Egzaminy – jaksię uczyć i zdaćbez problemu?
Po szkole – zajęciadodatkowe dla dzieciSzkoleniaz fotografowaniai szybkiego czytaniaDieta podczasintensywnej naukiKierunki, którewarto studiować

naszdom
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Zapraszamyna grilla
Remontelewacji

Jak wybraćdewelopera?

83313otbr-b -F

Bloczek 24 cmYTONG ENERGO
696zł/szt.*

333zł/szt.*

Blok SILKA E24klasa 15

ul. Towarowa 17Atel. 89 534 27 23
www.losko.pl

®
MATERIAŁY BUDOWLANE

REKLAMA

ul. Towarowa 17Atel. 89 534 27 23
www.losko.pl

333zł/szt.*

Blok SILKA E24klasa 15

Bloczek 24 cmYTONG ENERGO
696zł/szt.*

®
MATERIAŁY BUDOWLANE
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Cittaslow- miastadobrego życia
Benedyktyńskasztuka biznesu

Kroplado kropli- oszczędzamywodę

Jak wyjśćz pętli
zadłużenia?

Benedyktyńskasztuka biznesu

Jak wyjśćz pętli
zadłużenia?
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GAZETA BEZPŁATNAББеессппллааттннааяя  ггааззееттаа

NNAA  TTEERR EENNIIEE  OOBBWWOODDUU  KK AALLIINNIINNGGRRAADDZZKKIIEEGGOO

UUKKAAZZUUJJEE  SSIIĘĘ  JJAAKK OO  „„KK UURR SS  NNAA   PPOOLLSSKKĘĘ““

Малое приграничное движение по истечении года

Введение упрощенного режима пересечения границы

оценивают политики и жители Вармии, Мазур и Кали-

нинградской области.Mały ruch graniczny po roku
Wprowadzenie przepisów ułatwiających przekraczanie

granicy oceniają politycy i mieszkańcy Warmii i Mazur

oraz obwodu kaliningradzkiego.

Строй, обустраивай, живи
Почему перед ремонтом стоит приехать в Польшу?

Здесь лучшие цены и модные тренды, которые стоит

использовать в наших квартирах и домах.
Buduj, urządzaj, mieszkaj
Dlaczego przed remontem warto przyjechać do Polski? Tu

znajdziecie najlepsze ceny i aktualne trendy, które

powinniśmy uwzględnićw naszych mieszkaniach i domach.

Быть мамойИногда, чтобы испытать радость материнства и

отцовства, приходится пройти долгий путь, преодолеть

который помогут специалисты по лечению бесплодия.

Mamą byćBy cieszyć się macierzyństwem i ojcostwem trzeba

czasem przejść długą drogę. W jej pokonaniu pomogą

specjaliści od leczenia niepłodnosci.

6-11

12-14

15-16

+ +

Przedstawiamy Państwu ofertę kampanii reklamowej, która pozwoli Wam uzyskać maksymalne 
dotarcie do klientów z woj. warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego. 

nakład 11 000 egz. jako dodatek do „Gazety
Olsztyńskiej” oraz 5 000 egz. z bezpłatną dys-
trybucją w wybranych punktach w Olsztynie
(format – A3, papier – 60 g)

nakład 50 000 egz. – dystrybucja na terenie
obwodu kaliningradzkiego oraz na przejściach
granicznych (format – A3, papier – 45 g)

ponad 1 200 000 unikalnych użytkowników
korzysta z serwisów grupy Wm.pl (źródło: 
Gemius, styczeń 2013) 

RZECZYWISTY 

EFEKT REKLAMY  


