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PROFIL CZYTELNIKA
• sadownicy
• pracownicy i dystrybutorzy fi rm oferujących 

środki produkcji dla sadownictwa
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
• członkowie organizacji producenckich
• studenci uczelni ogrodniczych 

TEMATYKA CZASOPISMA
• aktualne tematy związane z sadownictwem 
• ochrona upraw
• informacje o najnowszych trendach 

w agrotechnice i nawożeniu
• nowości prezentowane podczas targów, 

konferencji, spotkań branżowych 
• relacje z wiodących gospodarstw
• zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych
• ekonomia produkcji

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz ośrodków 

naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą sadowniczą, specjaliści 

w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

2/
20

18

Prognosfruit 2013

Przeciwdziałanie odporności: 

IRAC, FRAC

2018

Interaktywny 

program ochrony

6

59

70

76

39
Sytuacja 

w przechowalniach: 

2/2018
luty

ISSN 1895-4480

INDEKS 225029

w tym VAT 5%

3/
20

18

6

28

45

82

7
Spotkanie Sadownicze

Sandomierz 201

3/2018marzecISSN 1895-4480
INDEKS 225029

w tym VAT 5%

103

Prognosfruit 2013

10

44

88

6

5/2018
maj

ISSN 1895-4480
INDEKS 225029

w tym VAT 5%

110

66
Zap

4 03 20 

gro pl

AP
LI

KA
C

JA
 M

O
BI

LN
A

W 

8/
20

18

19
Nowoczesne sady 

w Serbii – kopia 

8/2018

ISSN 1895-4480

INDEKS 225029

w tym VAT 5%

60

26

56

ŁKAMI

20
18

35

48

gminie Raciechowice

Opryskiwacz po sezonie

6
Rola etylenu i 1-MCP 

w pozbiorczym 

68

22

10
/2

01
8

10/2018
ISSN 1895-4480INDEKS 225029

w tym VAT 5%

• Na rynku od 2006 roku
• Miesięcznik
• Nakład: 6000 egzemplarzy*
• Prenumerata: 67% nakładu

Nad poprawnością 
merytoryczną tekstów 
czuwa nasz wieloletni konsultant 
prof. dr hab. Kazimierz Tomala.

• Dystrybucja: 
prenumerata 
(redakcyjna 
lub przez 
Pocztę Polską), 
kolporterzy 
prasy, 
ogrodniczo-
chemiczne 
sklepy 
patronackie na 
terenie całej 
Polski

0,37% 2,40%424

1,29%

2,34%

4,64%

0,34%

9,55%

2,54%

32,40%

0,27%
1,51%

0,36%

0,42%

0,58%

9,42%

0,36%

3,92%

0,42%

Rozkład dystrybucji ze względu 
na województwa*

*(dane z ZKDP, 2018)

redaktor naczelna 

Monika Strużyk



PROFIL CZYTELNIKA
• Producenci warzyw 
• Producenci owoców
• Doradcy terenowi
• Ogrodnicy – przedsiębiorcy
• Grupy producenckie 
• Dystrybutorzy i fi rmy handlowe

TEMATYKA CZASOPISMA
• W każdym numerze prezentujemy temat miesiąca 

np. nowe szkodniki i choroby, przechowywanie i transport 
owoców i warzyw, nawadnianie i fertygacja

• Wiele miejsca poświęcamy aspektom ekonomicznym i analizom 
rynkowym w poszczególnych sektorach produkcji ogrodniczej 

• Prezentujemy ciekawe rubryki: „W co inwestować”, 
„Zdaniem prawnika”

• W rubryce „W obiektywie” przedstawiamy migawki z branżowych 
wydarzeń w kraju i za granicą (targi, dni otwarte i pokazy polowe) 
także w formie fotogalerii

ZESPÓŁ
• Redaktorzy od lat związani z branżą
• Pracownicy uczelni wyższych 

oraz instytutów badawczych
• Osoby niezwiązane bezpośrednio z branżą, specjaliści z zakresu 

prawa, ekonomii, budownictwa, nowych technologii

3/2018
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• Na rynku od 1932 roku
• Dwumiesięcznik
• Nakład: 6000 egzemplarzy

• Forma dystrybucji: prenumerata 
(redakcyjna lub przez Pocztę Polską), 
kolporterzy prasy, salony EMPiK, 
ogrodniczo-chemiczne sklepy 
patronackie 
na terenie całej Polski

Nad poprawnością merytoryczną 
tekstów czuwają konsultanci: 
– prof. dr hab. Edward 
Kunicki, dr Grzegorz Klimek, 
prof. dr hab. Włodzimierz Lech.

redaktor naczelna 

dr Joanna Klepacz-Baniak



PROFIL CZYTELNIKA
• producenci warzyw polowych posiadający 

gospodarstwa od kilku do kilkuset hektarów
• producenci ziemniaków jadalnych
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
• pracownicy zakładów przetwórczych
• studenci kierunków ogrodniczych

TEMATYKA CZASOPISMA
• ekonomika produkcji
• ochrona przed chwastami, szkodnikami i chorobami
• informacje o najnowszych trendach 

w agrotechnice i nawożeniu
• relacje z wydarzeń branżowych
• produkcja ekologiczna
• zagadnienia dotyczące techniki w ogrodnictwie
• relacje z wiodących gospodarstw
• zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni 

wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą 

ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami
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Cena 10 zl (5% VAT)
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Ziemniaki jadalne

• Na rynku od 2003 roku
• Miesięcznik
• Nakład: 5000 egzemplarzy
• Prenumerata: 65% nakładu
• Dystrybucja: prenumerata 

(redakcyjna 
lub przez Pocztę Polską), 
kolporterzy prasy

1,24% %20,58%

4,67%

11,84%

7,01%
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13,47%

8,10%

11,85%

2,52%

2,74%

1,31%

2,72%

1,65%

5,15%

1,24%

20,58%

2,61%

Rozkład dystrybucji ze względu 
na województwa

redaktor naczelna 

Aleksandra Andrzejewska



PROFIL CZYTELNIKA
• osoby zajmujące się towarową produkcją truskawek i owoców jagodowych 
• członkowie organizacji producentów
• pracownicy zakładów przetwórczych
• szkółkarze
• studenci kierunków ogrodniczych

TEMATYKA CZASOPISMA
• zagadnienia ważne z punktu widzenia producenta
• ochrona upraw przed chorobami i szkodnikami
• ekonomika produkcji
• trendy i zmiany zachodzące w branży
• relacje z krajowych i zagranicznych targów, konferencji, dni otwartych
• informacje o najnowszych trendach w agrotechnice i nawożeniu
• relacje z wiodących gospodarstw
• zagadnienia dotyczące uprawy perspektywicznych gatunków sadowniczych
• najnowsze doniesienia ze świata nauki 
• wyniki doświadczeń prowadzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki

 badawcze
• zapowiedzi wydarzeń branżowych odbywających się w kraju i zagranicą

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni 

wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą ogrodniczą, 

specjaliści w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

8
2018

Najnowsze
maliny 

ze Szkocji

Truskawka,
 malina, jagody

ISSN 2353-1894

CENA 10 zł 
w tym VAT 5%

Hodowla 
odpowiedzią

na potrzeby rynku
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• Na rynku od 2014 roku
• Miesięcznik
• Tytuł dystrybuowany oddzielnie 

lub w Pakietach Premium
• Nakład: 5000 egzemplarzy

Nad poprawnością 
merytoryczną tekstów czuwa 
nasz konsultant, 
prof. dr hab. Waldemar Treder.
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21,20%
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• Forma 
dystrybucji: 
prenumerata 
(redakcyjna, 
pocztowa 
i kolporterska), 
ogrodniczo-
chemiczne sklepy 
patronackie 
na terenie całej 
Polski 

Rozkład dystrybucji ze względu 
na województwa

Na podstawie 
badań ankietowych

redaktor naczelna 

dr Dorota Łabanowska-Bury



TEMATYKA CZASOPISMA
• Technika i innowacje w uprawie warzyw pod osłonami
• Najnowsze zalecenia uprawowe
• Nowości odmianowe i produktowe
• Relacje z wiodących gospodarstw
• Felietony, w których specjaliści z branży piszą 

o bieżących problemach
• Ochrona i nawożenie upraw
• Relacje z wydarzeń krajowych i zagranicznych

(targi, konferencje, spotkania branżowe)

ZESPÓŁ:
• Redaktorzy od lat związani z branżą 
• Pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
• Pracownicy fi rm związanych z branżą ogrodniczą, również 

z zagranicy, specjaliści w danej dziedzinie

Nad poprawnością merytoryczną tekstów 
czuwa konsultant dr Agnieszka Stępowska.
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• Na rynku od 2018 roku
• Nakład: 6000 egzemplarzy
• Tytuł dystrybuowany oddzielnie 

lub w pakiecie 
z „Hasłem Ogrodniczym”

redaktor naczelna 

dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak



PROFIL CZYTELNIKA
• sadownicy (areał od kilku arów do kilkudziesięciu 

hektarów)
• studenci uczelni ogrodniczych
• pracownicy fi rm oferujących środki produkcji dla sadownictwa
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
• członkowie organizacji producentów

TEMATYKA CZASOPISMA
• aktualne tematy związane z uprawą czereśni 
• informacje o najnowszych trendach w agrotechnice, 

nawożeniu oraz ochronie
• nowości prezentowane podczas targów, konferencji, 

spotkań branżowych
• najnowsze rozwiązania dotyczące ochrony przed gradem, 

ptakami, długotrwałym deszczem
• relacje z wiodących gospodarstw
• technologia ułatwiająca zbiór, sortowanie i sprzedaż 

owoców

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych 

oraz ośrodków naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą sadowniczą, 

specjaliści w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

wa

czereśnia

czereśnia

SPOTKANIE SADOWNICZE SANDOMIERZ 2017

czereśnia

2017
IERRRIE ZZZ Z 2020

reśnia
czereśnia

• Na rynku od 2015 roku

• Dwa numery w roku

• Nakład: 5000 egzemplarzy

• Forma dystrybucji: 
– bezpłatna podczas wydarzeń 
sadowniczych, którym tytuł jest 
dedykowany
– bezpłatna, wraz z prenumeratą 
„MPS SAD”

redaktor naczelna 

Anita Łukawska
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PROFIL CZYTELNIKA
• szkółkarze – producenci materiału ozdobnego i sadowniczego
• producenci roślin ozdobnych w polu i pod osłonami
• ogrodnicy uprawiający kwiaty cięte oraz rośliny w doniczkach
• architekci krajobrazu
• kadra zarządzająca i zespół handlowców centrów ogrodniczych
• pracownicy nadleśnictw
• urzędnicy zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym

TEMATYKA CZASOPISMA
• najnowsze wiadomości rynkowe
• trendy i zmiany zachodzące w branży
• relacje z wiodcych gospodarstw
• relacje z krajowych i zagranicznych wystaw, 

targów, spotkań branżowych
• ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami
• relacje z gospodarstw
• opisy ciekawych, rzadko spotykanych gatunków
• zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą szkółkarską, 

specjaliści w danej dziedzinie
• szkółkarze, producenci roślin ozdobnych

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwają konsultanci:
prof. dr hab. Zbigniew Pindel, dr hab. Piotr Muras, dr Paweł Bielicki. 
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• Na rynku od 1993 roku
• Dwumiesięcznik
• Nakład: 2700 egzemplarzy*
• Prenumerata: 70% nakładu
• Jedyny tytuł o tej tematyce na 

polskim rynku

• Dystrybucja: 
prenumerata 
(redakcyjna 
lub przez 
Pocztę 
Polską), 
kolporterzy 
prasy, salony 
EMPiK

2,74%

2,13%

3,36%

1,70%

6,65%

7,15%

8,54%

1,70%

3,09%

1,12%

1,86%

5,22%

2,32%

1,16%

5,95%

2,63%

2,06% 144,88%14

Rozkład dystrybucji ze względu 
na województwa*

*(dane z ZKDP, 2018)
46,50%16,03%

20,36%

10,16%

6,95%Struktura 
czytelnictwa 
ze względu na 
wybrane kierunki 
działalności fi rmy

 centra ogrodnicze
 szkółki leśne
 szkołkarstwo sadownicze
 architektura krajobrazu
 szkołkarstwo ozdobne

redaktor naczelny 

Wojciech Górka
z-ca redaktora naczelnego  

dr Ilona Sprzączka



Format czasopisma: 165 x 235 mm

1 MODUŁ
70 x 21 mm
3 MODUŁY
70 x 73 mm

1/4 PION
80 x 112 mm

+ spad dookoła 5 mm
format bru  o (ze spadem) 

90x122 mm

1/3 POZIOM 
165 x 75 mm

+ spad dookoła 5 mm
format bru  o (ze spadem) 

175x85 mm

1/3 PION
55 x 235 mm

+ spad dookoła 5 mm
format bru  o 
(ze spadem) 
65x245 mm

1 STRONA 
165 x 235 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o (ze spadem) 
175x245 mm

JUNIOR PAGE
105 x 150 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o 
(ze spadem) 115x160 mm

1/2 POZIOM
165 x 112 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o (ze spadem) 
175x121 mm

1/2 PION 
80 x 235 mm

+ spad dookoła 5 mm
format bru  o 
(ze spadem) 
90x245 mm

2 moduły
pion

FORMATY REKLAM „SZKÓŁKARSTWO”

1 moduł

3 moduły

2 moduły poziom

2/3 
STRONY

PION 
105 x 235 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o 
(ze spadem) 
115x245 mm

2/3 
STRONY POZIOM

165 x 150 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o (ze spadem) 
175x160 mm

2 MODUŁY POZIOM 
145 x 21 mm

2 MODUŁY PION
70 x 47 mm

1/4 POZIOM 
165 x 61 mm

+ spad dookoła 5 mm
format bru  o (ze spadem) 

175x71 mm



PROFIL CZYTELNIKA
• sadownicy, dla których stanowi zaufane 

źródło informacji branżowych
• członkowie organizacji producenckich
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów

TEMATYKA CZASOPISMA
• aktualne tematy dotyczące zakładania 

i prowadzenia sadów oraz plantacji 
roślin jagodowych

• ekonomika produkcji 
• technologia zbioru i przechowywania
• sprzedaż oraz inne formy zagospodarowania plonów
• ochrona sadów i plantacji jagodowych

nawożenie upraw
• relacje z targów, konferencji oraz innych 

ważnych wydarzeń z branży sadowniczej

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni 

wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą 

sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami
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• Na rynku od 2010 roku
• Minimum 5 numerów w roku 

dedykowanych konkretnym 
wydarzeniom sadowniczym

• Nakład: 10 000 egzemplarzy*

• Dystrybucja: 
w największych 
rejonach 
sadowniczych, 
BEZPŁATNIE, 
bezpośrednio 
„pod drzwi” 
gospodarstw. 
Rozdawany jest 
na targach, spotkaniach 
sadowniczych, 
w sklepach 
z artykułami 
ogrodniczymi, 
wysyłany do grup producenckich, 
doradców sadowniczych, 
oddziałów ODR 

Rozkład dystrybucji ze względu 
na województwa*

*(dane ZKDP, 2018 r.)

0% ,07%43,0

0,07%

0,33%

9,72%

0,01%

0,01%

10,82%

3,73%

36,82%

3,35%

0,02%

0,04%

0,06%

34,66%

0,02%

0,23%

0,06%

Pierwszy w Polsce bezpłatny, cykliczny 
magazyn dla sadowników

redaktor naczelny 

Wojciech Górka



Format czasopisma: 285 x 400 mm

1/4 PION
127 x 185 mm

JUNIOR PAGE
MINI 

205 x 141 mm

1 STRONA 
258 x 375 mm

JUNIOR PAGE
205 x 285 mm

1/2 POZIOM
258 x 185 mm

1/2 PION 
127 x 375 mm

FORMATY REKLAM „INFORMATOR SADOWNICZY”

1/8 PION
127 x 92 mm

1/4 POZIOM 
258 x 92 mm

bez spadów

Ogłoszenia 
wyłącznie 
ramkowe

1/8 POZIOM
127 x 92 mm



Format czasopisma: 285 x 400 mm

CENNIK REKLAM
RODZAJ  OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO

IV okładka 258x375 mm + 20% ceny całej strony

cała strona 258x375 mm 6500,-

junior page 205x285 mm 3850,-

junior page mini 205x141 mm 2500,-

1/2 strony poziom 258x185 mm 3200,-

1/2 strony pion 127x364 mm 3200,-

1/4 strony pion 127x185 mm 2000,-

1/4 strony poziom 258x92 mm 2000,-

1/8 strony 127x92 mm 1200,-

Pakiet artykułów art. junior + emisja 
na wybranym portalu 4000,-

 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

NIESTANDARDOWE FORMY 
Możemy Państwu zaoferować szeroki zakres usług telemarke  ngowych oraz związanych z mailingiem 
w oparciu o naszą bogatą bazę klientów prenumeratorów związanych z rolnictwem oraz ogrodnictwem.
Oferujemy:  • usługi telesprzedaży •  usługi e-mailingu • informowanie o nowych 
 produktach • informowanie o eventach/imprezach
Wycena powyższych usług jest przeprowadzana w trybie indywidualnym.



redaktor naczelny 

Gerard Poldervaart

PROFIL CZYTELNIKA
• profesjonalny europejski sadownik, głównie 

z Holandii, Niemiec i Belgii
• producent, poszukujący najnowszych 

rozwiązań technicznych i technologicznych
• obserwator światowych trendów 

w sadownictwie

CHARAKTERYSTYKA 
CZASOPISMA
Oferujemy trzy wersje językowe – angielska, niemiecka 
i holenderska – specjalistycznego czasopisma 
„European Fruit Magazine”, dzięki czemu możemy 
dotrzeć do profesjonalnych sadowników na całym 
świecie. Specjaliści sadownicy z różnych krajów na 
łamach czasopisma dzielą się swoją wiedzą zdobytą 
w wielu zakątkach świata. Poruszają  głównie tematy 
związane z nowoczesną uprawą owoców ziarnkowych 
i pestkowych.

In this edition:

European
Fruitgrowers Magazine

PL-ISSN 1689-8583

ProfiFruit 2018  •  Serbia  •  Winkelmann Obst  •  Central Asia and Ukraine  •  Drosophila suzukii  •  Production and market  •  Research
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European

Fruit Magazine

In dieser Ausgabe:

Und noch viel mehr …

PL-ISSN 1689-8567
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. ISFC  •  Europäische Apfelproduktion  •  Versuchsbetrieb Proeftuin Randwijk  •  75 Jahre pcfruit  •  N
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European

In dit nummer:

En nog veel meer…

No. 8 – 2018 (115)

Bewaarschurft  •  windmachines  •  nachtvorst  •  vruchtrot  •  supermarkten  •  mechanische voorsnoei  •  appelconsumptie  •  overkappingen

Hoe kan men bewaarschurft voorkomen?

Eerste resultaten onderzoek 

windmachine tegen nachtvorst

Van mechanische snoei naar 
mechanische voorsnoei

Grote financiële overkappen kersen

bewaarschurft & vruchtrot

• Międzynarodowe czasopismo 
sadownicze

• Miesięcznik

• Trzy wersje językowe: angielska, 
niemiecka i holenderska 

• Największa część nakładu trafi a 
do Holandii, Niemiec i Belgii



Format czasopisma: 205 x 285 mm

1/8 STRONY
102 x 71 mm

1/4 PION
102 x 140 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o (ze spadem) 
112x150 mm

1 STRONA 
205 x 285 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o (ze spadem) 
215x295 mm

1/2 POZIOM
205 x 142 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o (ze spadem) 
215x152 mm

1/2 PION 
102 x 285 mm
+ spad dookoła 5 mm

format bru  o 
(ze spadem) 
112x295 mm

FORMATY REKLAM „EUROPEAN FRUIT MAGAZINE”

1/4 POZIOM 
205 x 71 mm

+ spad dookoła 5 mm
format bru  o (ze spadem) 

215x81 mm

1/16 STRONY
102 x 35 mm



CENNIK REKLAM „EUROPEAN FRUIT MAGAZINE”

Format czasopisma: 205 x 285 mm

RODZAJ OGŁOSZENIA FORMAT
(+ 5 mm spadów z każdej strony)

CENA NETTO 
EURO

3 WERSJE 
JĘZYKOWE

1 WERSJA 
JĘZYKOWA

cała strona 205x285 mm 2100,00,- 1050,00,-

1/2 strony pion 102x285 mm 1100,00,- 550,00,-

1/2 strony poziom 205x142 mm 1100,00,- 550,00,-

1/4 strony pion 102x142 mm 600,00,- 300,00,-

1/4 strony poziom 205x71 mm 600,00,- 300,00,-

1/8 strony 102x71 mm 325,00,- 165,00,-

1/16 strony 102x35 mm 175,00,- 90,00,-

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

NIESTANDARDOWE FORMY 
Możemy Państwu zaoferować szeroki zakres usług telemarke  ngowych oraz związanych z mailingiem 
w oparciu o naszą bogatą bazę klientów prenumeratorów związanych z rolnictwem oraz ogrodnictwem.
Oferujemy:  • usługi telesprzedaży •  usługi e-mailingu • informowanie o nowych 
 produktach • informowanie o eventach/imprezach
Wycena powyższych usług jest przeprowadzana w trybie indywidualnym.



RABATY
Rabaty przyznawane są na podstawie zleceń z okresu ostatniego roku lub na podstawie potwierdzonych umową zleceń.  
Ze względu na zróżnicowany system zlecania ogłoszeń przygotowaliśmy dla Państwa dwojaki sposób przyznawania 
rabatów:
„powtórzeniowy” – zależny od liczby reklam zlecanych w naszych czasopismach,  „kwotowy” – zależny od kwoty 
wydatkowanej na reklamę w naszych periodykach.

SYSTEM RABATOWY
(do wyboru, ale przyznajemy wersję korzystniejszą dla Klienta)
1. „Powtórzeniowy” – powtórzenie reklamy w czasopismach: „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa”, „Szklarnie Tunele 
Osłony”, „Informator Sadowniczy”, „Szkółkarstwo”, „Truskawka, Malina, Jagody” lub „EFM” uprawnia do uzyskania rabatu: 
• 2 razy – 2% • 3–4 razy – 5%  • 5–7 razy – 8% • 8–10 razy – 10% • 11–13 razy – 12% • 14–16 razy – 15% • powyżej 
17 razy – 18%
2. „Kwotowy” – sumaryczna wartość (ne  o) zamówionych reklam w czasopismach: „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, 
„Warzywa”, „Szklarnie Tunele Osłony”, „Informator Sadowniczy”, „Szkółkarstwo”, „Truskawka, Malina, Jagody” i „EFM” 
uprawniająca do uzyskania rabatu  odpowiedniej wysokości:
powyżej 8000 do 15 000 PLN – 5% 
powyżej 15 001 do 24 000 PLN – 7% 
powyżej 24 001 do 31 500 PLN – 9% 
powyżej 31 501 do 40 000 PLN – 11% 
powyżej 40 001 do 53 000 PLN – 13%

powyżej 53 001 do 67 500 PLN – 15%
powyżej 67 501 do 87 000 PLN – 18%
powyżej 87 001 do 109 000 PLN – 21%
powyżej 109 001 PLN – 25%



DANE TECHNICZNE I ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAM

Format: „Szklarnie Tunele Osłony”, 
 „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”,  
 „Warzywa”, „EFM”, 
 „Rośliny Ozdobne”, „Truskawka,  
 Malina, Jagody” 
 mają format 205 mm (podstawa) 
 x 285 mm (wysokość). 

 „Szkółkarstwo” ma format 165 mm  
 (podstawa) x 235 mm (wysokość). 
 „Informator Sadowniczy 
 285 mm (podstawa) 
  x 400 mm (wysokość).

Model barwny:  CMYK

Rozdzielczość 
obrazów w skali 1:1 300 dpi

Druk: Off set, triada (CMYK), 
 kolory w Euroskali.

Formaty plików: PDF poligrafi czny

 Plik EPS (Encapsulated 
 PostScript) z fontami 
 zamienionymi na krzywe

Spady: min. 5 mm; minimalna odległość
 istotnych elementów od linii 
 cięcia: 5 mm, a od grzbietu 10 mm

Prosimy o sprawdzenie przesyłanych do nas plików 
dostępnymi programami (PostScript – Dis  ller, 
EPS – Adobe Illustrator, PDF – Adobe Acrobat Reader, 
Adobe Acrobat, PitStop itp.)
Inne prace:
Po wcześniejszym kontakcie z grafi kami istnieje 
możliwość przesłania ogłoszenia w formie otwartego 
pliku w jednym z obsługiwanych przez nas programów. 
Należy jednak liczyć się z poniesieniem dodatkowych, 
związanych z ich pracą, kosztów. Prosimy każdorazowo 
o wcześniejsze ustalenia z Biurem Reklamy i Ogłoszeń.
Istnieje także możliwość przygotowania ogłoszenia 
w redakcji. Zapraszamy!

Dane serwera  p
 p.plantpress.pl

użytkownik: ogloszenia
hasło: ogloszenie



DLACZEGO WARTO REKLAMOWAĆ SIĘ W CZASOPIŚMIE?

PRASA JEST DORADCĄ POMAGAJĄCYM W WYBORZE. Dzięki kontaktowi z Czytelnikami 
buduje wiarygodność i tym samym wzmacnia przekaz reklamowy.  

BOGACTWO FORM REKLAMY DOSTĘPNE W PRASIE w  postaci wrzutek, wklejek, 
wkładek z registrem, wszywek, banderol, pasków zapachowych, zakładek 
na długo zapada w pamięć. 

PRASA DOCIERA PRECYZYJNIE do odpowiedniego Czytelnika.

PRASA BUDUJE DOBRE SKOJARZENIE z relaksem, 
odpoczynkiem, co nie jest bez znaczenia 
dla odbioru reklamy.

PRASA NIE DRAŻNI, nie jest nachalna 
jak inne internetowe i telewizyjne formy 
reklamy.



REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH WYDAWNICTWA 
PLANTPRESS SP. Z O.O.
1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu użyte w nim sformułowanie „rekla-

ma” odnosi się również do ogłoszeń oraz wszelkich innych zamieszcza-
nych w czasopismach form promocji.

2. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub pisemna bądź ustna 
umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, termin 
druku. Warunki płatności oraz cenę i wysokość rabatów określa Wydaw-
ca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem 
przyjęcia zlecenia do realizacji.

3. W przypadku zawarcia ze Zleceniodawcą umowy na publikację reklam 
w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia tejże umowy. 
W punktach nieuregulowanych umową obowiązuje niniejszy Regulamin.

4. Zlecenia powinny zawierać informację, czy Zleceniodawca jest płat-
nikiem VAT oraz, w przypadku rozpoczynania współpracy, dokument 
stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopia ak-
tualnego odpisu KRS, zezwolenie na działalność gospodarczą.

5. Ceny reklam wraz ze wszystkimi rabatami ustalane są zgodnie z aktu-
alnym cennikiem.

6. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę co 
najmniej 1 miesiąc przed jego wprowadzeniem. Aktualne cenniki są 
dostępne na stronach internetowych www.plantpress.pl w dziale „re-
klama” oraz w wydawnictwie.

7. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długoterminowego 
zlecenia, nowe ceny obowiązują od daty ich wprowadzenia, przy czym 
na wszystkie reklamy i ogłoszenia opłacone przez Zleceniodawcę na 
miesiąc przed datą wprowadzenia tych zmian obowiązują stare ceny.

8. Wszelkie materiały tekstowe, niebędące materiałami redakcyjnymi, 
są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane: „ogłoszenie”, 
„promocja” lub „reklama”. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały 
muszą być dostarczone w postaci elektronicznej.

9. Zamówienia na publikację reklam muszą być składane nie później niż 
do „Terminu Zlecania Reklam” (TZR), jaki obowiązuje dla danego tytułu, 
a który jest integralną częścią cennika. W razie późniejszego złożenia 
zamówienia niż TZR nie gwarantujemy umieszczenia reklamy w wybra-
nym miejscu czasopisma.

10. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym niż przewiduje 
TZR. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia Wydawcę do obciążenia 
Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.

11. Materiały do druku (pliki w wersji elektronicznej oraz obowiązkowo 
proof stanowiący podstawę kolorystyczną do druku reklam) powinny 
być dostarczone nie później niż w „Terminie Dostarczania Reklam” 

(TDR). Przekroczenie tego terminu może skutkować nieopublikowaniem 
reklamy lub przesunięciem jej do następnego wydania.

12. Koszt przygotowania materiałów reklamowych do druku spoczywa na 
Zleceniodawcy.

13. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych 
materiałów w terminie określonym w pkt. 11, Wydawca ma prawo do 
zamieszczania reklamy z ostatniego numeru.

14. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nienadających się 
do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiednich parametrów 
technicznych. Parametry techniczne dostarczanych reklam stanowią in-
tegralną część cennika. Dostępne są także na stronie www.plantpress.pl 
w dziale „reklama” lub u Wydawcy.

15. Opublikowanie materiałów niespełniających wymogów technicznych 
Wydawnictwa może nastąpić wyłącznie na prośbę i ryzyko Zleceniodaw-
cy, na podstawie jego odrębnego, pisemnego oświadczenia. Wydaw-
nictwo nie ponosi w tym wypadku odpowiedzialności za ewentualne 
pogorszenie jakości publikowanych reklam. Wydawnictwo zastrzega 
sobie możliwość zamieszczenia przy takiej reklamie informacji o treści: 
„Druk reklamy w takiej formie na prośbę i wyłączną odpowiedzialność 
ogłoszeniodawcy”.

16. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zlecenio-
dawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.

17. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za wykonywanie 
materiałów poligrafi cznych wg cennika lub indywidualnych ustaleń.

18. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam (przy określonym temacie re-
dakcyjnym) mogą być spełnione tylko w przypadku terminowego zlecenia 
i w miarę możliwości technicznych.

19. Reklamy bez zgody Zleceniodawcy mogą być przenoszone z części ogło-
szeniowej danego czasopisma do części redakcyjnej, przy czym cena takiej 
reklamy pozostaje bez zmian.

20. Za ogłoszenie przyjęte po TZR oraz za ekspresowe przygotowanie ma-
teriałów poligrafi cznych może być pobierana opłata dodatkowa do 
wysokości 30% wartości ogłoszenia z zastrzeżeniem zapisu pkt 11.

21. Wydawca ma prawo, bez szczegółowego uzasadnienia, odmówić zamiesz-
czenia reklamy stanowiącej konkurencję dla działalności prowadzonej 
przez Wydawnictwo lub podmioty z nim powiązane, naruszającej przepisy 
prawa, zasady współżycia społecznego lub nieodpowiadającej wymogom 
technicznym wydawnictwa lub profi lowi czasopisma.

22. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej rekla-
macji to powtórny druk danej reklamy w najbliższym możliwym technicz-
nie numerze danego czasopisma. 

23. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są wyłącznie pisemnie w ter-
minie 30 dni od daty ukazania się reklamy. 

24. Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, właściwe 
licencje do dostarczonych materiałów i przejmuje wszelką odpowiedzial-
ność za opublikowanie ich w zamówionej postaci. Zleceniodawca ponosi 
pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i jakość zamieszczonych re-
klam względem osób trzecich, a także pokrywa koszty związane z zaspo-
kojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści lub wydrukowania 
lub innego wykorzystania reklamy zostały naruszone. Zleceniodawca 
ponosi odpowiedzialność za zgodność reklamy z postanowieniami ustawy 
Prawo Prasowe, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych 
przepisów prawnych.

25. Wydawca nie odpowiada za wady jakościowe druku zamówionej reklamy 
ujawnione w poszczególnych egzemplarzach czasopisma i nie przekracza-
jącej 5% całego nakładu.

26. Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady druku spo-
wodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.

27. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na 
konto: Plantpress Sp. z o.o. mBank: 93 1140 1225 0000 3718 2700 1001 
lub inne wskazane na fakturze.

28. Faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia. Ustaloną kwotę należy 
wpłacić nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury lub w terminie 
ustalonym w potwierdzeniu zlecenia. Faktury za usługi takie jak: banery 
reklamowe zamieszczane na portalach internetowych, komunikaty sadow-
nicze, kampanie mailingowe itp. będą wystawiane na koniec miesiąca, 
w którym dane usługi były wykonane.

29. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca może zostać obciążony 
odsetkami za każdy dzień zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzy-
mania druku wcześniej zamówionych reklam oraz nieprzyjęcia kolejnego 
zlecenia, jeżeli poprzednie faktury nie zostały zapłacone.

30. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprze-
daży.

31. Istnieje możliwość różnorodnych form reklamy oraz inser  ngu – za-
mieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego 
akceptacji przez Wydawcę. 

32. W sprawach spornych nieujętych w powyższych zasadach obowiązują 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

33. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy do miejsca 
siedziby Wydawcy.
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