MIESIĘCZNIK

WYSOKIE OBCASY
EXTRA
Nakład:
126 700 egzemplarzy
Sprzedaż:
68 700 egzemplarzy1).
Czytelnictwo:
440 000 czytelników2)**

Serwis wysokieobcasy.pl
UU 1.124.948; PV 3.116.6893)
Instagram: 44 500 obserwujących,
FB: 282 000 polubień4)
Wysokie Obcasy Extra dostępne są także w rozszerzonej
wersji cyfrowej na smartfony i tablety z systemami
iOS i Android.

MAGAZYN

Wysokie Obcasy Extra to ekskluzywny magazyn dla ambitnych,
ciekawych świata i spełnionych kobiet, zainteresowanych bardziej
życiem ciekawych osobowości niż celebrytów. Na naszych łamach
goszczą niezwykli ludzie reprezentujący kulturę, naukę, społeczeństwo.
Sięgamy po tematy, którymi żyje współczesny świat od Nowego Jorku
po Tokio. Dla naszych czytelniczek ważna jest zarówno kariera, jak i życie
rodzinne. Dlatego istotną częścią pisma są tematy związane z pracą,
rozwojem osobistym, psychologią, seksem. Magazyn podejmuje
ważne tematy dla współczesnych kobiet, porusza problematykę
społeczną i przybliża sylwetki inspirujących kobiet. Jesteśmy na bieżąco
z wydarzeniami kulturalnymi, promujemy twórców i nowe talenty.

CZYTELNIK2)

Kobiety w wieku 25-49 lat, mieszkanki dużych i średnich miast, wszechstronnie
wykształcone, zamożne. Mają rodziny, ale nie zapominają o sobie. Stawiają
na własny rozwój. Są świadome siebie, cieszące się stabilną sytuacją zawodową
i materialną. 55% naszych czytelniczek to kobiety o wyższym statusie społeczno-zawodowym. Są nowoczesne, otwarte i obyte w świecie, spełnione i niezależne.
Odnoszą sukcesy, poszukuja autorytetów i ambitnych treści. Cenią swój czas,
starannie wybierają media z których chcą korzystać. To atrakcyjne konsumentki.
Wygląd jest ich wizytówką. Cenią jakość, dbają o siebie, przeznaczają większe
kwoty na zakupy niż przeciętna Polka.

SKORZYSTAJ, BO:

▶ WOE jest w top 5 polskich magazynów luksusowych.
▶ Mamy niskie współczytelnictwo z innymi magazynami. Omijając nas, omijasz 200 tys. zasobnych portfeli naszych czytelniczek.
▶ Nasza marka jest obecna na 3 platformach. Wykorzystaj ten potencjał
do kampanii 360 stopni.

Użytkownik wysokieobcasy.pl5):

Większość użytkowników stanowią kobiety. Podobnie jak czytelniczki Wysokich Obcasów Extra są wszechstronnie wykształcone i mieszkają w dużych
miastach. Na serwisie szukają bieżących informacji, poczucia wspólnoty
i wymiany myśli. Cenią go za treści lifestyle’owe i kontent związany z rodziną
i życiem zawodowym.

CZY WIESZ, ŻE:

Wysokie Obcasy Extra mają stałe kampanie outdoor w całej Polsce.
Co roku są intensywnie obecne na Olsztyn Green Festivalu.
Towarzyszą jako partner na trasie koncertowej Women’s Voices w 10 miastach
Polski. Wspieramy życiowe i zawodowe aspiracje Polek. Stworzyliśmy dla nich
Instytut dobrego życia i dwumiesięcznik WO Praca.

KATARZYNA OBIDOWSKA

katarzyna.obidowska@agora.pl, +48 507 095 247

Dane: 1) Autoprezentacja danych ZKDP; XI 2017 – X 2018 r.; średni nakład jednorazowy; rozpowszechnianie płatne razem, Wysokie Obcasy Extra - miesięcznik. 2) Polskie Badania Czytelnictwa; realizacja Kantar Millward Brown; XII 2017 – XI 2018 r.; N=20 089; wskaźnik CCS;
*Wykształcenie co najmniej niepełne wyższe. **Dochód gospodarstwa powyżej 5000 PLN (netto). *** Status społeczno-zawodowy: dyrektorzy, wolne zawody, właściciele firm, pozostali umysłowi. 3) gemiusTraffic; XII 2018 r. 4) stan na 09.01.2019 r. 5) Gemius/PBI, XI 2018, wszystkie
platformy, grupa referencyjna:kobiety. 6) Opracowanie danych Agora SA.

WYSOKIE OBCASY
EKSTRA CENNIK, HARMONOGRAM

2019

ostatnia aktualizacja
27.11.2018
oferta dla przedsiębiorców

CENNIK

IV okładka
II okładka
III okładka

149 200
126 200
105 200

2/1 rozkładówka otwierająca numer
(II okładka + pierwsza strona)
209 800
2/1 rozkładówka druga otwierająca
185 800
2/1 rozkładówka
162 800
1/1 strona pierwsza prawa otwierająca 121 800
1/1 strona druga prawa otwierająca
116 800
1/1 strona prawa
1/1 strona lewa
2/3 strony
1/2 strony
1/3 strony (poziom)

102 800
94 200
82 200
67 800
50 800

Ceny w złotych, nie zawierają podatku od towarów i usług.

Prasa

HARMONOGRAM

TERMIN SKŁADANIA
NUMER

DATA
EDYCJI

zamówień
i materiałów
do opracowania

gotowych
materiałów

insertów

2/luty

17.01

21.12

28.12

04.01

3/marzec

21.02

29.01

05.02

08.02

4/kwiecień

21.03

26.02

05.03

08.03

5/maj

18.04

26.03

02.04

05.04

6/czerwiec

23.05

30.04

07.05

10.05

7/lipiec

18.06

24.05

31.05

05.06

8/sierpień

18.07

25.06

02.07

05.07

9/wrzesień

22.08

30.07

06.08

09.08

10/październik

19.09

27.08

03.09

06.09

11/listopad

17.10

24.09

01.10

04.10

12/grudzień

21.11

29.10

05.11

06.11

1/styczeń ’20

19.12

26.11

03.12

06.12

Dopłaty: 15% za wskazane miejsce,
15% za reklamy konsekutywne (na kolejnych stronach).

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.

WYSOKIE OBCASY
EKSTRA FORMATY REKLAM

2019

ostatnia aktualizacja
12.04.2018
oferta dla przedsiębiorców

Prasa

FORMATY

1
strona

2/3
strony

1/2
strony

218/275 + spad

135,5/275 + spad

104/275 + spad

218/135,4 + spad

183/229 w ramce

120,5/229 w ramce

89/229 w ramce

183/112,4 w ramce

1/3
strony

1/3
strony

73,4/275 + spad

218/96,5 + spad

58,4/229 w ramce

183/73,5 w ramce		

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

1/2
strony

