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Magazyn BusinessPL ukazuje się na rynku od
2007 roku. Jest to czasopismo przemysłowe skierowane do szerokiego grona czytelników ze wszystkich
gałęzi gospodarki na rynku polskim. Nasze publikacje czytane są przez osoby zajmujące różne
stanowiska kierownicze (Prezesów, Dyrektorów,
Managerów, Specjalistów, itd.) w szeroko pojętym
przemyśle produkcyjnym i usługowym.
Współpracujemy z wieloma firmami, tworząc dla
nich artykuły, reklamy oraz wszelakiego rodzaju
publikacje. Współpraca z największymi pozwoliła
nam zdobyć niezbędne doświadczenie, które pozwala nam zaspokoić najbardziej wymagających
Klientów. Czasopismo BusinessPL wchodzi w skład
firmy Z-MEDIA ze 100% polskim kapitałem.
Sercem BusinessPL jest czasopismo, które
prezentuje szczegółowe informacje na temat najnowszych osiągnięć czołowych firm działających na
rynku polskim.

Tematy publikacji obejmują historię danej firmy,
obecne możliwości, oferowane produkty/usługi,
wdrożone innowacje, najnowsze inwestycje, plany
na przyszłość.
W każdym numerze przedstawiane są kompleksowo
wybijające się firmy, które mogą być wzorcem do
naśladowania dla innych przedsiębiorstw. Firmy te są
starannie wybierane i są to czołowe przedsiębiorstwa
w swojej branży.
BusinessPL to również obszerna gama artykułów
informacyjnych, zwięzłych raportów i autoryzowanych wywiadów na temat zarządzania, finansów,
nauki, technologii, regulacji biznesowych, ekonomii,
bieżącej sytuacji gospodarczej.
Wszechstronny zasięg wszystkich sektorów
przemysłu produkcyjnego i usługowego sprawia, że
BusinessPL jest wyjątkowo skuteczny w kontaktowaniu firm z potencjalnymi klientami i kooperantami.

• FAKTY I LICZBY

• Objętość: 60-180 stron
• Zasięg: ogólnopolski
• Format: wydanie elektroniczne oraz drukowane
• Nakład: ok. 30 000 subskrybentów

• PODZIAŁ NA BRANŻE

Statystyki
• WIELKOŚĆ FIRMY

70%
60%
50%

BRANŻA
Budownictwo
HVAC
Motoryzacja
Przemysł tworzyw sztucznych
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł meblarski
Przemysł maszynowy
Przemysł spożywczy
Przemysł odzieżowy
Elektronika
Energetyka
Dobra konsumenckie
Transport i logistyka
Przemysł kosmetyczny
Rolnictwo
Usługi
Pozostałe
• STRUKTURA FIRMY

• INTERNET

16%

56%

28%

Dział
zakupów

kierownictwo
wyższego szczebla
i właściciele

Dział sprzedaży
i marketingu

Przegląd źródeł ruchu:

Wyszukiwarki
71%
Wejścia bezpośrednie
16%

40%
• DOCHODY FIRMY

30%

Witryny odsyłające
13%

20%
10%
0%

32%

1-99

Liczba pracowników:
1-99 - 23%
100-999 - 69%
1000-9.999 - 8%

100-999

1000-9.999

50-100 mln PLN
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25%

1-50 mln PLN

43%

+100 mln PLN

Czytelnicy na stronie:

16.22%

Współczynnik odrzuceń

00:13:15

Śr. czas na stronie

32.15%

Nowe wizyty

• WYTYCZNE DOTYCZĄCE REKLAM

Przygotowanie plików do druku:
1. Formaty plików:
Grafika wektorowa: format plików EPS, PDF, SVG, AI, CDR
Grafika rastrowa: format TIFF, PNG, PSD, GIF, JPEG (bez utraty jakości).
Model kolorów: wymagane kolory procesowe CMYK. W przypadku dostarczenia pracy w RGB lub użycia kolorów
PANTONE zostanie przeprowadzona separacja według tablic przestrzeni barwnej CMYK. W tym wypadku kolory mogą
ulec zmianie.
Rozdzielczość: 300 dpi, dostarczenie materiałów o niższej rozdzielczości będzie skutkować utratą jakości, za którą
redakcja BusinessPL nie ponosi odpowiedzialności.
Nafarbienie: Maksymalna wartość nafarbienia wynosi 300%.
Uwaga: prosimy sprawdzić, czy zostały dołączone wszystkie fonty i czy wszystkie pliki graficzne zostały przygotowane w
rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy rzeczywistym rozmiarze

Wytyczne

2. Nazewnictwo:
Pliki należy nazwać używając małych liter, bez ogonków, tak aby nazwa pliku zawierała nazwę firmy.
3. Dostarczanie plików:
a) Akceptowane nośniki: CD, DVD, pendrive
b) Poprzez stronę www.wetransfer.com
c) e-mail: reklama@businesspl.com
d) ftp: ftp://ftp.businesspl.com login: upload_businesspl_com, hasło: Uploadftp#.
Pliki należy umieszczać w uprzednio utworzonym folderze, który proszę nazwać, nazwą firmy której dotyczy. Po
przesłaniu plików na serwer prosimy o poinformowanie o tym fakcie telefonicznie bądź e-mailem.
4. Autoryzacja:
Reklama wykonana przez grafików BusinessPL zostanie przesłana do autoryzacji e-mailem. Wszelkie zastrzeżenia do
projektu należy zgłosić pisemnie na e-maila: reklama@businesspl.com w ciągu 3 dni od otrzymania projektu do autoryzacji. Nie złożenie zastrzeżeń będzie traktowane jako akceptacja projektu.
Klient zapewnia, że przesyłając materiały nie narusza niczyich praw do znaków towarowych, nazw handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do dystrybucji lub praw wydawniczych, nie narusza również czyichkolwiek praw autorskich lub wydawniczych, a w szczególności, że dostarczając tekst i materiał ilustracyjny
(rysunki, fotografie etc.) dysponuje zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w zakresie niezbędnym
do realizacji umowy.

• W PIONIE

1/4 STRONY
pion
90 x 125 mm
(szer. x wys.)

1/3 STRONY
pion
60 x 260 mm
(szer. x wys.)

1/2 STRONY
pion
90 x 260 mm
(szer. x wys.)

1/4 STRONY
poziom
185 x 60 mm
(szer. x wys.)

1/3 STRONY
poziom
185 x 85 mm
(szer. x wys.)

1/2 STRONY
poziom
185 x 125 mm
(szer. x wys.)

CAŁA STRONA
210 x 297 mm
+ 3 mm spady
(szer. x wys.)

• W POZIOMIE

1/8 STRONY
poziom
185 x 30 mm
(szer. x wys.)

• CENNIK
1/8 STRONY

1/8 LOGO+URL

1/4 STRONY

1/3 STRONY

1/2 STRONY

CAŁA STRONA

PODWÓJNA
STRONA

pion/poziom

pion

pion/poziom

pion/poziom

pion/poziom

-

-

90 x 60 mm/

90 x 60 mm

90 x 125 mm/

60 x 260 mm/

90 x 260 mm/

210 x 297 mm

420 x 297 mm

185 x 60 mm

185 x 85 mm

185 x 125 mm

+ 3 mm spady

+ 3 mm spady

3545 Pln

4159 Pln

5365 Pln

8145 Pln

9915 Pln

185 x 30 mm
2415 Pln

1500 Pln

Okładka przednia z zewnątrz:
Okładka tylna z zewnątrz:
Okładki wewnętrzne:
Wybrana lokalizacja:
Artykuł  w magazynie BusinessPL (3-4 strony):

+ 65% ceny za całą stronę
+ 50% ceny za całą stronę
+ 25% ceny za całą stronę
+ 20% ceny reklamy
12 995 PLN

* specjalne warunki techniczne
* specjalne warunki techniczne

Rozmiary & ceny

1/8 STRONY
pion
90 x 60 mm
(szer. x wys.)

• MODUŁ 1

• MODUŁ 2, MODUŁ 3

• REKLAMA NA STRONIE

Baner reklamowy:
680 x 180 px

Proponujemy Państwu następujące moduły reklamowe:
300 x 250 px

MODUŁ
Baner 680 x 180 px
Baner 300 x 500 px
Baner 300 x 250 px

koszt*
800 Pln
600 Pln
400 Pln

* koszt miesięcznej emisji
300 x 500 px

Artykuł sponsorowany:
Dodatkowo chcielibyśmy zaproponować Państwu
publikację informacji prasowych (artykułów sponsorowanych) na naszym portalu w cenie 800 PLN
za bezterminową publikację jednego materiału.

Reklama www

Współpraca
• ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeżeli reprezentujesz agencję PR, jesteś organizatorem wydarzeń lub targów, pracujesz w dziale
komunikacji, marketingu, promocji i szukasz krótkoterminowej lub długoterminowej współpracy
z mediami, prześlij nam swoje zapytanie na adres: reklama@businesspl.com

ul. Romanowicza 17/15
30-702 Kraków
Email: info@businesspl.com
Tel.: +48 12 444 65 55

www.businesspl.com

