KWARTALNIK

WYSOKIE OBCASY
PRACA
Nakład:
33 000 egzemplarzy
Sprzedaż:
17 172 egzemplarzy1).

GRUPA DOCELOWA:

Magazyn kierujemy do kobiet powyżej 25. roku życia, aktywnych zawodowo mieszkanek dużych i średnich miast, dobrze wykształconych, z wyższymi
dochodami. To tytuł dla ambitnych i wymagających kobiet, stawiających na
rozwój zawodowy i osobisty.

Magazyn dostępny jest także w cyfrowym wydaniu Wysokie
Obcasy Extra! w rozszerzonej wersji na smartfony i tablety
z systemami iOS i Android.

MAGAZYN

Wysokie Obcasy Praca to o magazyn pasji, życiu, psychologii,
nauce i technologiach. Lektura dla kobiet, które stawiają na
siebie, chcą się rozwijać społecznie i zawodowo. Ma inspirować
kobiety i pomagać w realizacji wyznaczonych celów zawodowych
bez straty dla życia osobistego. To odpowiedź na potrzeby czytelniczek oraz trendy, jakie wyznacza rynek.

SKORZYSTAJ, BO:

▶ To unikalny magazyn na rynku, czytelniczka, która po niego sięga,
chętnie inwestuje w siebie.
▶ To idealny produkt do employer brandingu - okazja do budowania
i wzmacniania marki atrakcyjnego pracodawcy, ale także miejsce
do komunikacji z grupą ambitnych, świadomych i szukających
wyzwań kobiet.
▶ Treści w magazynie doskonale wpisują się w nurt work-life
balance – jeden z najważniejszych trendów społecznych XXI w.

CZY WIESZ, ŻE:

▶ Każdy numer jest dostępny w sprzedaży przez 3 miesiące.
▶ Razem z marką Wysokie Obcasy wspieramy życiowe i zawodowe
aspiracje Polek. Stworzyliśmy dla nich Instytut Dobrego Życia.

KATARZYNA OBIDOWSKA

katarzyna.obidowska@agora.pl, +48 507 095 247
Dane: 1) Autoprezentacja danych własnych wydawcy; XI 2017 – X 2018 r.; średni nakład jednorazowy; rozpowszechnianie płatne razem, z 4 ostatnich numerów, Wysokie Obcasy Praca – kwartalnik. Opracowanie danych Agora SA.

WYSOKIE OBCASY
PRACA CENNIK, HARMONOGRAM

2019

CENNIK

IV okładka
1/1 strona
1/2 strony
1/3 strony
1/4 strony*

29 800
24 800
13 800
9 800
5 800

Prasa

HARMONOGRAM

TERMIN DOSTARCZENIA
NUMER

DATA
EDYCJI

1/19

zamówień
i materiałów
do opracowania

gotowych
materiałów

insertów

28.02.2019

01.02.2019

08.02.2019

14.02.2019

2/19

30.04.2019

07.04.2019

14.04.2019

16.04.2019

3/19

27.06.2019

04.06.2019

11.06.2019

13.06.2019

4/19

29.08.2019

06.08.2019

13.08.2019

14.08.2019

5/19

31.10.2019

08.10.2019

15.10.2019

17.10.2019

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

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.

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

WYSOKIE OBCASY
PRACA FORMATY REKLAM

2019

ostatnia aktualizacja
17.10.2018
oferta dla przedsiębiorców

Prasa

1
strona
205x270 + spad*

1/2
strony
205x133 + spad*

FORMATY

1/2
strony

1/3
strony

1/3
strony

100x270 + spad*

205x87,3 + spad*

65,8x270 + spad*

1/4
strony
100 x 133 + spad*

						
82,8 x 101,6 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.
** Format tylko na stronach butikowych.

