
Terminy wydań „KUJAWSKO-POMORSKIEJ STREFY AGRO” w 2017 r.:

• 08 lutego  przed targami MAZURSKIE AGRO SHOW Ostróda (11-12 lutego)
• 26 kwietnia   przed KRAJOWĄ WYSTAWĄ ZWIERZĄT HODOWLANYCH Poznań (5-7 maja)  

i targami LATO NA WSI Minikowo (13-14 maja)
• 28 czerwca  przed targami AGRO-TECH Minikowo (01-02 lipca)
• 20 września  przed targami AGRO-SHOW Bednary (23-26 września)
• 13 listopada  po „IV Forum Rolniczym Gazety Pomorskiej”

Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT. Nie obowiązują rabaty wynikające z innych cenników i umów. Wydawca zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, jak również wycofania oferty bez podania przyczyny. 
Ostateczna interpretacja cennika należy do Wydawcy.

2017 r. rozpoczniemy 60 numerem! Systematycznie docieramy do czytelników zainteresowanych rolnictwem 
za pomocą profesjonalnie wydanych, autorskich magazynów branżowych.   Pokazujemy w nich, na czym 
polega specjalizacja, propagujemy postęp technologiczny i agrotechniczny, który zapewniać ma efektywność 
tego działu gospodarki, a także przeciwdziałać wyludnianiu wsi. Podpowiadamy jak prowadzić nowoczesny 
biznes, interpretujemy przepisy prawne, jesteśmy na najważniejszych imprezach rolnych w kraju. Od trzech lat 
organizujemy coroczne Forum Rolnicze z obecnością ministrów rolnictwa, szefów agencji i ekspertami rolnymi.

Magazyny „KUJAWSKO-POMORSKA STREFA AGRO” ukazują się w pełnym nakładzie „Gazety Pomorskiej, w tym 
w blisko 30 tysięcznej prenumeracie. Największą część prenumeratorów stanowią rolnicy, gwarantujemy więc 
bezzwrotne dotarcie do właściwej grupy celowej - naszych lojalnych czytelników, a Państwa klientów. 

Magazyny będą każdorazowo dostępne w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Zarzeczewie i Przysieku. 

Docieramy do 277 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w tym czyta nas 42% rolników 
tego regionu*.

Wśród wszystkich mieszkańców wsi w województwie kujawsko-pomorskim czyta nas 26%.

Źródło: październik 2015 - wrzesień 2016 (*październik 2014 - wrzesień 2016), CCS, kujawsko-pomorskie, realizacja MillwardBrown.
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Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT. Nie obowiązują rabaty wynikające z innych cenników i umów. Wydawca zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, jak również wycofania oferty bez podania przyczyny. 
Ostateczna interpretacja cennika należy do Wydawcy.

Cennik
(ceny netto - należy doliczyć VAT)

Format 
szer. x wys.

Miesięczna kampania reklamowa na serwi-
sie  www.strefaagro.pomorska.pl  

- 20 000 emisji 
Cena netto

Cała strona* 184 x 264,5 mm Doublebillboard 750 x 200 px  
lub halfage 300 x 600 px 3000 zł

½ strony w poziomie
½ strony w pionie

184 x 130,5 mm
90 x 264,5 mm

Rectangle 300 x 250 px  
lub artykuł sponsorowany 2000 zł

¼ strony 90 x 130,5 mm ExpandBelka 980 x 30 > 200 px   
lub środek 2 (billboard 750 x100 px) 1300 zł

Podwał na I stronie 205 x 15 mm  
+ 5 mm spad

Link sponsorowany  
+ box zobacz koniecznie (170 x 122 px) 1200 zł

*lub 205 x 295 na tzw. spad, należy dookoła dodać 3 mm na ścięcie. Wymiar materiału 211 x 301 mm. Tekst i grafika oddalona 10 mm od krawędzi.

Przy zamówieniu całorocznym  
(5 publikacji) W cenie dodatkowe świadczenia Wartość świadczeń 

dodatkowych

Całej strony Film reklamowy z przekazaniem praw autorskich** 1200 zł

½ strony Kampania google ad words, 600 kliknięć 600 zł

¼ strony lub paska na 1 stronie Roczna Wizytówka VIP  
w ogólnopolskim serwisie regiofirma.pl 600 zł

Promocja filmu na serwisie  www.strefaagro.pomorska.pl   
za dodatkową odpłatnością 400 zł / miesiąc

Numery targowe każdorazowo z dystrybucją 5 - 10 tys. egz. wśród wystawców i zwiedzających.

Dane edytorskie

• zawsze towarzyszą ważnym wydarzeniom (targi, fora)
• ukazują się w nakładzie ok. 40 tys. egz. 
• dystrybucja w pełnym nakładzie Gazety Pomorskiej oraz w ODR na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
• w formacie zbliżonym do A-4 na dobrej jakości papierze powlekanym

**specyfikacja filmów reklamowych:
 » czas trwania gotowego filmu: od 1 min. do 2 min
 » forma: plansza z logotypem firmy i danymi teleadresowymi na początku i końcu prezentacji filmowej, ujęcia przedstawiające siedzibę firmy, 

krótkie przestawienie firmy, produktów lub usług przez przedstawiciela firmy, ujęcia przedstawiające produkt i proces jego powstawania, 
podkład muzyczny

 » montaż  i autoryzacja materiałów, jedna korekta nie obejmująca ponownej wizyty, ponownego nagrania rozmowy i nowych ujęć
 » czas realizacji: do 14 dni
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