KWARTALNIK

OPIEKUN
Nakład:
30 000 egzemplarzy
Sprzedaż:
12 482 egzemplarzy1)

CZYTELNIK:
Potencjalny czytelnik naszego magazynu to opiekun, np. członek
rodziny, osoby ciężko chorej lub niepełnosprawnej, szukający wsparcia,
wiedzy i rzetelnych porad, w jaki sposób radzić sobie z tą trudną rolą.

Dystrybucja płatna
– w standardowej sieci i punktach sprzedaży.
Dystrybucja bezpłatna
– targetowana (baza 2000 rekordów: oddziały
geriatryczne, hospicja, fundacje, stowarzyszenia).

SKORZYSTAJ, BO:
▶ Dbamy o dystrybucję - precyzyjnie i skutecznie docieramy do opiekunów osób ciężko chorych lub niepełnosprawnych.
▶ W starzejącym się społeczeństwie opiekunowie osób niesamodzielnych to rosnąca grupa i ważny społecznie temat.

MAGAZYN
Opiekun to wiarygodny przewodnik dla wszystkich osób, dla
których życie przygotowało nową rolę – opiekuna osoby niesa-

CZY WIESZ, ŻE:

modzielnej. Wraz z ekspertami wyposażamy naszych czytelni-

▶ Opiekun to unikalny magazyn na polskim rynku oferujący

ków w niezbędną wiedzę, wskazujemy, gdzie szukać wsparcia,

tego typu treści.

przeprowadzamy ich przez meandry pomocy instytucjonalnej.
Przygotowujemy rzetelne porady, które pomagają odpowiednio
zadbać zarówno o bliskich chorych, jak i o samego siebie. Rozmawiamy ze znanymi osobami, które swoim doświadczeniem
motywują innych do działania.

JOANNA KOWALCZYK

joanna.kowalczyk@agora.pl +48 507 095 014
Dane: 1) Autoprezentacja danych własnych wydawcy; XI 2017 – X 2018 r.; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem z 4 ostatnich numerów, Opiekun - kwartalnik. Opracowanie danych Agora SA.

CENNIK, HARMONOGRAM

OPIEKUN

2019

CENNIK

IV okładka
II okładka
III okładka
2/1 rozkładówka otwierająca numer
(II okładka + pierwsza strona)
2/1 rozkładówka

39 400
29 500
28 400
55 800

1/1 strona
1/2 strony
1/3 strony
1/4 strony

28 400
16 700
12 900
9 700

47 500

Prasa

HARMONOGRAM

TERMIN SKŁADANIA
NUMER

DATA
EDYCJI

zamówień
i materiałów
do opracowania

gotowych
materiałów

insertów

1/luty

07.02

14.01

16.01

28.01

2/maj

09.05

15.04

17.04

29.04

3/sierpień

08.08

15.07

16.07

29.07

4/listopad

07.11

14.10

16.10

28.10

Ceny w złotych, nie zawierają podatku od towarów i usług.
Dopłaty: 15% za wskazane miejsce,
15% za reklamy konsekutywne (na kolejnych stronach).

ostatnia aktualizacja
27.11.2018
oferta dla przedsiębiorców

Niniejszy cennik nie stanowi informacji skierowanej do osób chcących nabyć oferowane
usługi w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Osoby takie proszone są
o kontakt z Agorą SA (telefon: 22 555 68 13, adres e-mail: reklamaczasopisma@agora.pl)
celem uzyskania informacji.

Harmonogram dotyczy wydań drukowanych.
Rezygnacje ze złożonych zamówień oraz dokonywanie zmian w treści ogłoszenia
są możliwe nie później niż w terminie składania zamówień.

FORMATY REKLAM

OPIEKUN

2019

Prasa

1
strona
213/274 + spad

2/3
strony

1/2
strony

1/2
strony

1/3
strony

142/274 + spad

104/274 + spad

213/135 + spad

213/91 + spad

		

1/3
strony
71/274 + spad

FORMATY

1/4
strony
213/68 + spad

			

1/4
strony
53/274 + spad

1/4
strony
104/135 + spad

			
ostatnia aktualizacja
19.07.2018
oferta dla przedsiębiorców

Wymiary podane są w mm. Spad wynosi 5 mm.
*Ważne elementy tekstowe i graficzne należy umieszczać w odległości 8 mm od zewnętrznych linii cięcia i 8 mm od grzbietu

