MIESIĘCZNIK
Czytelnictwo
564 139 czyteników 1)
Sprzedaż
54 801 egzemplarzy2)

Serwis: wysokieobcasy.pl
UU 2 800 000; PV 6 140 0003)

Social media
Instagram WOE: 30 700 obserwujących
Instagram Wysokie Obcasy: 117 000 obserwujących
FB WOE: 19 540 polubień
FB Wysokie Obcasy: 322 480 polubień4)

MAGAZYN
Wysokie Obcasy Extra to ekskluzywny magazyn dla ambitnych, ciekawych
świata i spełnionych kobiet. Na nasze łamy zapraszamy osobowości ze świata
kultury, nauki. Sięgamy po tematy, którymi żyje współczesny świat od Nowego Jorku
po Tokio, ale nie unikamy lokalnej perspektywy.
W magazynie podejmujemy tematy ważne dla współczesnych kobiet, poruszamy
problematykę społeczną i przybliżamy sylwetki inspirujących kobiet. Piszemy pięknie
o rzeczach ważnych i mądrze o rzeczach błahych.
Jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, promujemy twórców i nowe talenty

CZYTELNIK:5)
Kobiety w wieku 35-54 lata, 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. 48% naszych czytelniczek to kobiety o
wyższym statusie społeczno-zawodowym. Są nowoczesne, otwarte i obyte w
świecie, spełnione i niezależne. Odnoszą sukcesy, poszukują 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.
UŻYTKOWNIK wysokieobcasy.pl:6).
72% użytkowników serwisu to kobiety w wieku pow. 30 r.ż. podobnie jak
czytelniczki magazynu są wszechstronnie wykształcone. Są jednak
mieszkankami nie tylko dużych miast, ale również i mniejszych
miejscowości, pow. 20 tys. mieszkańców. Na serwisie szukają bieżących
informacji, poczucia wspólnoty i inspiracji. Cenią go za treści lifestyle’owe i
kontent związany z życiem zawodowym.
SKORZYSTAJ, BO:
► WOE jest w top 3 polskich magazynów luksusowych.
► WOE jako jedyny wśród magazynów luksusowych zanotowały
najwyższy wzrost sprzedaży r/r aż o 5,5%, podczas kiedy rynek
magazynów luksusowych w większości zanotował spadki 7)
► 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.

CZY WIESZ, ŻE:
► 2 razy do roku organizujemy akcję zakupową z kuponami zniżkowymi.
► Razem z marką Wysokie Obcasy wspieramy życiowe i zawodowe
aspiracje Polek, dla których stworzyliśmy Instytut Dobrego Życia
►Dla czytelniczek zainteresowanych rozwojem osobistym przygotowaliśmy
4 kursy e-learnigowe online m.in. wystąpienia publiczne, mindfulness

Kontakt:
KATARZYNA OBIDOWSKA
Katarzyna.obidowska@agora.pl +48 507 095 247
fb.com/grupawyborcza
1) Polskie Badania Czytelnictwa, badanie "Zaangażowanie w reklamę", X 2020 - IX 2021, N = 25 026, wskaźnik CCS 2) Autoprezentacja danych ZKDP; I-XII 2021 r; średni nakłąd jednorazowy; rozpowszechnianie płatne razem, Wysokie Obcasy Extra miesięcznik. 3) Gemius Prism; III 2022 r. 4) stan na 27.04.2022 r. 5) Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja Kantar Polska, badanie "Zaangażowanie w reklamę", I - VIII 2021, gc: kobiety, N = 8 670. Wskaźnik: CCS 6) Mediapanel Gemius, XII 2021, RU,
wszystkie platformy 7) Polskie Badanie Czytelnictwa, sprzedaż egzemplarzowa, VII 2020; VII 2021, porównanie z magazynami: Twój Styl, Zwierciadło, Elle, Glamour. Pani Opracowanie danych Agora SA.

CENNIK 2022
HARMONOGRAM 2022
IV okładka
II okładka
III okładka

213 800
179 800
149 200

2/1 rozkładówka otwierająca numer
(II okładka + trzecia strona)
2/1 rozkładówka druga otwierająca
2/1 rozkładówka
1/1 strona pierwsza prawa otwierająca
1/1 strona druga prawa otwierająca

300 200
265 200
232 200
173 200
166 000

cała redakcyjna prawa
cała redakcyjna lewa
2/3 strony
1/2 strony
1/3 strony

145 800
133 800
117 200
96 800
73 200

Ceny w złotych, nie zawierają podatku
od towarów i usług.
Dopłaty: 15% za wskazane miejsce,
15% za reklamy konsekutywne
(na kolejnych stronach).
Istnieje możliwość zamieszczania niestandardowych
form reklamy: inserty, ulotki, wklejki, wszywki,
banderole, foliowanie z insertem.
Ceny do negocjacji. Informacji o dostępności i nakładzie
udziela dział sprzedaży Grupy Wyborcza.
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TERMIN SKŁADANIA

NUMER

DATA
EDYCJI

zamówień
i materiałów
do opracowania

gotowych
materiałów

insertów

1/styczeń

16.12.2021

23.11. 2021

30.11.2021

3.12.2021

2/luty

20.01

28.12. 2021

3.01

5.01

3/marzec

17.02

25.01

31.01

3.02

4/kwiecień

17.03

22.02

28.02

3.03

5/maj

14.04

22.03

28.03

31.03

6/czerwiec

19.05

26.04

2.05

5.05

7/lipiec

15.06

23.05

30.05

1.06

8/sierpień

14.07

21.06

27.06

30.06

9/wrzesień

18.08

26.07

1.08

4.08

10/październik

15.09

23.08

19.08

1.09

11/listopad

20.10

27.09

3.10

6.10

12/grudzień

17.11

25.10

31.10

3.11

1/styczeń 2023

15.12

22.11

28.11

1.12

Podane ceny obowiązują od nr 2/ 2022
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:
grupawyborcza@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

Prasa formaty

ROZKŁADÓWKA

420 X 275 + spad

1
STRONA

210 x 275 + spad
175 x 229 w ramce
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1/2
STRONY

1/2
STRONY

1/3
STRONY

1/3
STRONY

134,3 x 275 + spad

104,5 x 275 + spad

210 x 135,4 + spad

210 x 96,6 + spad

74,6 x 275 + spad

115,5 x 229 w ramce

85,5 x 229 w ramce

175 x 112,4 w ramce

175 x 73,6 w ramce

55,7 x 229 w ramce

2/3
STRONY

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

