Informator

dla Reklamodawców

Informacje o tytule:
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Zasięg: ogólnopolski
Nakład: 6000 egz.
Format: 210 x 297 mm

Dystrybucja:
• prenumerata i e-prenumerata realizowana przez Oficynę Wydawniczą
Oikos,
• sprzedaż detaliczna na terenie
całego kraju (Empik, Ruch),
• na targach branżowych: wśród
zwiedzających, wystawców,
na konferencjach i seminariach.

Profil Czytelnika:
Nasz Czytelnik to właściciel dużego gospodarstwa rolnego szukający nowych trendów w uprawie i siewie uproszczonym.
Na łamach czasopisma prezentowane są
zagadnienia interesujące zarówno rolników,
którzy dopiero przestawiają się na technologię bezpłużną, jak i tych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.
Nasi Czytelnicy będą mogli zapoznać
się z najnowszymi rozwiązaniami w uprawie i siewie uproszczonym, które nie tylko
pomagają chronić środowisko glebowe,
ograniczać erozję i przywracać równowagę biologiczną w agroekosystemach, ale
również wpływają na znaczne obniżenie
kosztów produkcji, dzięki wyeliminowaniu
wielu zabiegów uprawowych.

Jedyne czasopismo
na polskim rynku
poświęcone zagadnieniom
uprawy bezorkowej.

W „Bez Pługa” znajdziecie
informacje o:
- ochronie gleby przed erozją,
- życiu glebowym,
- fizjologii roślin,
- chorobach roślin i szkodnikach
polnych,
- nawożeniu i ochronie,
- nowoczesnych technikach siewu,
- uproszczonych technologiach
uprawy.

Formaty i ceny reklam
Format

1/1
STR.

Junior
page

1/2
STR.

1/3
STR.

Wymiar (mm)

Cena
netto

IV okładka

210 x 297 (+ 3 na spad)

10 000 zł

II i III okładka

210 x 297 (+ 3 na spad)

8 700 zł

Cała strona

210 x 297 (+ 3 na spad)

6 000 zł

pion

134 x 187 (+ 3 na spad)

4 800 zł

pion

105 x 297 (+ 3 na spad)

Format

Junior page

Układ

4 500 zł

1/2 strony
poziom

210 x 147 (+ 3 na spad)

pion

72 x 297 (+ 3 na spad)

1/3 strony

4 000 zł
poziom

210 x 99 (+ 3 na spad)

pion

103 x 145 (+ 3 na spad)

2 200 zł

poziom

118 x 84

1 700 zł

1/4
STR.

4M

1/4 strony

4M

Cena strony artykułu sponsorowanego

5 800 zł

Informacje techniczne dotyczące gotowych reklam

pliki kompozytowe przyjmujemy w postaci tiff, eps, jpg lub pdf,

w każdym przypadku prosimy o zamianę fontów na krzywe,

wszystkie elementy czcionek i grafiki muszą znajdować się w odległości
minimum 5 mm od brzegów strony,

spady (marginesy wokół reklamy do obcięcia) powinny wynosić 3 mm,

rozdzielczość – min. 300 dpi,

model kolorystyczny – CMYK,

teksty w kolorze czarnym umieszczone na kolorowym tle powinny być
nadrukowane (overprint),

tylko w przypadku dostarczenia przez Klienta wydruku próbnego,
wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za kolorystykę wydrukowanych
reklam.

Terminy wydawnicze
Wydanie

Rezerwacja
miejsca

Przekazanie
gotowych reklam

Wysyłka do czytelnika

1/2017

09.01.2017

16.01.2017

06.02.2017

2/2017

13.03.2017

20.03.2017

03.04.2017

3/2017

08.05.2017

15.05.2017

05.06.2017

4/2017

10.07.2017

17.07.2017

07.08.2017

5/2017

11.09.2017

18.09.2017

02.10.2017

6/2017

13.11.2017

20.11.2017

04.12.2017

Reklama na stronie internetowej
A1 Leaderboard
728 x 90 px
1 000 zł
A2 Full baner górny
468 x 90 px
750 zł
A3 Full baner dolny
468 x 90 px
310 zł
B1 Button w lewej kolumnie
180 x 60 px
220 zł
C1 Button w prawej kolumnie
180 x 60 px
220 zł
C2 Button w prawej kolumnie
180 x 90 px
300 zł
C3 Button w prawej kolumnie
180 x 240 px
490 zł
C4 Vertical baner
w prawej kolumnie

160 x 600 px
550 zł

Reklama:

Adres redakcji:

Magda Bakalarska
e-mail: m.bakalarska@oikos.net.pl
tel.: 510 852 263

ul. Kaliska 1/8, 02-316 Warszawa
tel.: 22 659 21 92
fax: 22 822 66 49

Prenumerata:
tel.: 22 659 36 50
fax: 22 822 66 49
e-mail: prenumerata@oikos.net.pl

Jedno wydawnictwo – wiele możliwości!

Leśnictwo
Przedsiębiorcy leśni

Leśnictwo

Łowiectwo

Więcej tytułów – wyższy RABAT!
Kontakt: 508 618 270, a.swiderska@oikos.net.pl

Technologie
bezorkowe

