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ODKRYWAMY SŁUPSK 
NA SŁUPSK.NASZEMIASTO.PL

Internetowy portal slupsk.naszemiasto.pl to najlepsze rozwiązanie dla osób poszukujących aktualnych informacji
kulturalnych. Podpowiadamy, jak ciekawie spędzić czas w Słupsku, rozdajemy zaproszenia na imprezy, koncerty

i do kina. Mamy dla Was interesujące quizy i plebiscyty. Zabieramy też na fotograficzne plenery.
Bogdan Stech

Redaktor on-line gp24.pl

slupsk.naszemiasto.pl |  facebook.com/SlupskNM

2 664 256  odsłon miesięcznie na portalu

440 095 unikalnych użytkowników na portalu
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#dzieje się #Muzyka & Film

#Smaki ulicy

#Kluby

#Miasto nocą

#Miejskie pasje

#Kultura wyższa

bo to jest



Nasze Dobre z Pomorza to prestiżowy plebiscyt gospodarczy organizowany przez Głos Dziennik Pomorza.  
Plebiscyt funkcjonuje już od 2008 roku na rynku i z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców,

dla których znak jakości Nasze Dobre jest symbolem uznania i zaufania konsumentów. Celem konkursu
jest promocja produktów i usług z pomorskiej ziemi, które wyróżniają się jakością, są popularne

wśród konsumentów oraz cieszą się powszechnie dobrą opinią. 
Krzysztof Nałęcz

Redaktor naczelny „Głosu Dziennika Pomorza”

262 000
liczba głosów oddanych  
przez naszych Czytelników

960 000 zł
wartość 
kampanii reklamowych 
przeznaczonych 
dla naszych laureatów

PLEBISCYT 
NASZE DOBRE Z POMORZA

Zależy nam, aby prezentowane produkty i  usługi stały 
się wizytówkami naszego regionu. Przez kilkanaście 
tygodni prezentujemy na naszych łamach i  portalach 
kilkadziesiąt fenomenalnych firm – mówi Krzysztof 
Nałęcz, redaktor naczelny „Głosu Dziennika Pomorza”. 
– Dzięki temu udaje nam się zaprezentować, to co w naszym 
regionie najlepsze.

2008 
obecność na rynku

447 
liczba zgłoszonych firm

60 
liczba znaków jakości 
przyznanych przez kapitułę 
i czytelników
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Anna Szczęk
Kierownik Zespołu Handlowego
anna.szczek@polskapress.pl

510 026 927

Redakcja

ul. Henryka Pobożnego 19 

Ewa Żelazko
Dyrektor Działu Reklamy
ewa.zelazko@polskapress.pl 

500 324 240

Katarzyna Kucaba
Product Manager Online
katarzyna.kucaba@polskapress.pl

519 503 524

Bartosz Skrzypczak
Product Manager Prasy Bezpłatnej
bartosz.skrzypczak@polskapress.pl

697 770 112




