Skuteczność
Dlaczego reklama w Polskim Magazynie w UK jest TAK SKUTECZNA?
Jesteśmy JEDYNYM wydawnictwem, które nie boi pisać się prawdy.
Polacy mieszkający na Wyspach z bardzo dużym
ZAINTERESOWANIEM czytają nasze artykuły, bo jest to czasopismo,
które nie podporządkowuje się wypaczonemu rozumieniu „poprawności
politycznej” ani oficjalnej wersji wydarzeń narzucanych przez tzw.
mainstream-owe media.
Nie wstydzimy się tego że jesteśmy POLAKAMI – co więcej, JESTEŚMY
z tego DUMNI!
Dlatego pełen nakład zawsze rozchodzi się w całości i cały czas
powiększamy go przy kolejnych wydaniach.
Bo ODWAŻNIE i OTWARCIE piszemy JAK JEST!!!

Duża grupa odbiorców
Pomożemy Twojej firmie w dotarciu
do jak NAJSZERSZEJ GRUPY
ODBIORCÓW – ponieważ jesteśmy
jedynym polonijnym magazynem,
który zdecydowanie wyróżnia się na
tle pozostałych –
i z tego powodu cieszymy się tak
DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ!
Dzięki nam dotrzesz do
nieporównywalnie WIĘKSZEJ
ILOŚCI Polaków, niż miałbyś szansę
z jakimkolwiek innym wydawnictwem
w UK!

Bardzo dobre wyniki
Co więcej, skuteczność takiego działania potwierdzają też badania
Instytutu Magazine Advertising Study - dotyczące czytelnictwa
magazynów drukowanych, zleconego przez Millward Brown Publishers
Association:
 85% czytelników magazynów sięga po nie przynajmniej raz,
natomiast 63% - aż kilka razy!
 Wielokrotne czytanie poszczególnych wydań, a co za tym idzie wysoka ekspozycja reklam - jest jednym z powodów, dla których
magazyny są tak efektywnym medium reklamowym!

Przy zestawieniu
wyników badań z
faktem, że w
odróżnieniu od
pozostałych
polonijnych
wydawnictw w UK,
czytelnicy nie
zaopatrują się w nasz
nowy numer – bo jest
to jeden z wielu
polskich magazynów –
ale dlatego, że chodzi im WYŁĄCZNIE o NASZE WYDAWNICTWO,
ponieważ TYLKO u NAS przeczytają artykuły, które nie będą zwykłą
kopią podobnych wiadomości, powielonych już wcześniej przez
większość tzw. mainstream-owych mediów – jesteśmy bezkonkurencyjni!
Tym właśnie zdobywamy sobie tak DUŻE ZAINTERSOWANIE i
zdecydowanie WYRÓŻNIAMY się na brytyjskim rynku!

Cennik reklamowy
1 wydanie

2 wydania**

3 wydania**

4 wydania**

2/1*

3000

2800

2400

990

1/1

2000

1800

1600

660

1/2

1100

990

750

400

1/4

750

600

400

275

1/8

500

400

250

150

1/16

350

300

250

100

+ 60%

+ 40%

+ 30%

+ 40%

+ 30%

+ 20%

Pierwsza strona:
+ 100%
Ostatnia strona:
+ 50%

Ceny podane w walucie GBP
* Strona rozkładowa – tzw. „rozkładówka” (powierzchnia reklamowa składająca się z
2 stron). Opcja niedostępna w przypadku pierwszej i ostatniej strony.
** Cena za jedno wydanie
Przy podpisaniu umowy współpracy możliwość płatności na miesiąc przed wydaniem
kolejnego numeru.

Moduł 2/1 – rozkładówka (2 strony)

275mm x 410mm

 Moduł 1/1 (cała strona)

275mm x 205mm

Moduł 1/2 (pół strony – w poziomie)

185mm x 123mm

Moduł 1/2 (pół strony – w pionie)

 Moduł 1/4
(ćwierć strony)
89mm x 123mm

275mm x 89mm

85mm x 65mm

65mm x
85mm

65mm x
43mm

65mm x 43mm

 Moduł 1/8
(w poziomie)

 Moduł 1/8
(w pionie)

 Moduły 1/16
(w pionie i poziomie)

