
Dwumiesięcznik Pod Osłonami jest jedynym na polskim rynku periodycznym wydawnictwem 
skierowanym wyłącznie do producentów warzyw i roślin ozdobnych uprawianych w szklar-
niach i tunelach. Czasopismo ukazuje się od czerwca 2012 r. Tytuł już mocno zaistniał w świa-
domości ogrodników. Udało się nam zdobyć grono wiernych Czytelników, którzy pozytywnie 
oceniają tematykę, jaką zajmujemy się w naszym dwumiesięczniku, a także jego szatę graficzną.  

Z opinii jakie docierają do nas wynika, że udaje nam się spełniać oczekiwania tej wąskiej, wy-
soko wyspecjalizowanej grupy odbiorców jaką stanowią ogrodnicy prowadzący uprawy pod 
osłonami. Na łamach naszego dwumiesięcznika Pod Osłonami publikujemy relacje z wydarzeń  
w branży – wystaw, targów, dni otwartych, seminariów, konferencji oraz galerie zdjęć z tych spo-
tkań, artykuły na temat upraw prowadzonych przez wybranych ogrodników z Polski i zagranicy,  
a także specjalistyczne teksty autorów zewnętrznych – z uczelni, instytutów, a także firm dzia-
łających w naszej branży. Czasopismo tworzone jest przez doświadczony zespół redakcyjny 
– Anna Wize (redaktor naczelna) redaguje i tworzy artykuły o tematyce warzywniczej, Alicja 
Cecot odpowiada za kwiaciarską część czasopisma, na stałe z redakcją współpracuje Mariusz 
Podymniak – autor licznych relacji z gospodarstw. 

Specjalistyczne, „osłonowe” łamy naszego czasopisma stanowią dobre miejsce do zamiesz-
czenia reklam produktów oferowanych przez firmy zaopatrujące gospodarstwa szklarniowe  
i tunelowe w środki produkcji – od nasion po szklarnie z pełnym wyposażeniem. Jeśli adresują 
Państwo swoją ofertę właśnie do tej wymagającej grupy ogrodników, strony Pod Osłonami 
mogą ułatwić dotarcie do odbiorców.   

    

                                                                                        Zapraszam do współpracy

                                                                                                  Anna Wize

                

                                                                                            Redaktor Naczelny

Pod osłonami

Nakład: 4000 egz.

Dystrybucja:
•Sprzedaż (w tym prenumerata)  

– 1000–1200 egz.
•Wysyłka promocyjna 

– 2000–2500 egz.
•Bezpłatna dystrybucja  

na spotkaniach branżowych  
– 300–1000 egz.

 OSOBA DO KONTAKTU:

Iwona Masłowska                                             e-mail: iwona.maslowska@pliv.pl                                          tel. 665 004 014, 600 363 339

PRENUMERATORZY DWUMIESIĘCZNIKA „POD OSŁONAMI”*:

SPOSÓB UPRAWY (%) RODZAJ UPRAWY (%)

 11,3%
szklarnie

 43,5%
tunele

 45,2%
szklarnie i tunele

 40,3%
ogórek

 21%
papryka

 48,4%
pomidor

 9,7%
sałata

 56,5%
rośliny

ozdobne

STRUKTURA TERYTORIALNA

22,8%

3,1% 6,1%

18,1%

1,1%

2,5%

10,2%

1,9%

9,1%
2,7%

7,1% 2,5%

7,7%

1,1%

1,6%

2,4%

* Badanie własne, ankieta telefoniczna wśród 100 prenumeratorów.



System rabatowy

Rabat zależy od liczby powtórzeń reklam we wszystkich czasopismach ogrodniczych w ciągu roku kalendarzowego.

Liczba powtórzeń                          rabat
    2–3   3%
    4–6   6%
    7–9   8%
 10–12 10%

Liczba powtórzeń         rabat
 13–15 12%
 16–18 15%
 19–21 18%
 22 i więcej 20%

 OSOBA DO KONTAKTU:

Iwona Masłowska                                                e-mail: iwona.maslowska@pliv.pl                                 tel. 665 004 014, 600 363 339

Dopłaty: 
+ 15% za wybór miejsca (np. prawa strona, przy konkretnym artykule)
Opracowanie graficzne (wykonanie reklamy) – według indywidualnej wyceny.

Cennik reklam
Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Ceny nie zawierają podatku VAT.

część redakcyjna
część ogł. 

kolorowa cz-b

1/1 strona 3 500 zł

1/2 strony 2 100 zł 1500

1/3 strony 1 500 zł   

1/4 strony  1 050 zł 750 zł  700

1/6 strony 700 zł  500 zł  490

1/8 strony  570 zł 400 zł  390

1/16 strony  300 zł 210 zł  210

ogłoszenie drobne 1 słowo – 10 zł

junior page 2 800 zł

wyspa 2 300 zł

2/1 rozkładówka otwierająca numer 8 500 zł

2/1 rozkładówka wewnątrz numeru 6 600 zł

II okładka 4 700 zł

III okładka 4 000 zł

IV okładka 5 800 zł

Insert, reklama niestandardowa – indywidualna wycena  

Artykuł reklamowy – 100% ceny reklamy o tej samej powierzchni



Specyfikacja techniczna:
1. Formaty plików: 
 PDF, EPS (kolory CMYK, nadruk koloru czarnego, czcionki zamienione na krzywe, spady 5 mm, zapis wyłącznie PC max. do wersji CS6).
 JPG, TIF (kolory CMYK, rozdzielczość min. 300 DPI, spady 5 mm, zapis wyłącznie PC max. do wersji CS6).

2. Wymiary: 
 Zgodne z informacjami zamieszczonymi w formatach reklam. W przypadku reklam na spad prosimy o odsunięcie istotnych elementów reklamy o ok. 1 cm od podanych 
powyżej wymiarów (zwłaszcza od strony grzbietu). 

3. Sposób dostarczania reklam: 
 Nośniki CD lub DVD.
  FTP – pobranie plików z serwera FTP Zleceniodawcy (po uprzednim przesłaniu danych dostępowych) lub udostępnienie serwera FTP Wydawcy  
– adres: ftp.hortpress.com, użytkownik: reklama, hasło: reklama.

 E-mail (temat wiadomości: nadawca reklamy, treść wiadomości: plik wraz z informacją, do którego numeru czasopisma reklama  
jest przeznaczona) wysyłamy do osoby z działu reklamy, która obsługuje Państwa firmę.

   W celu zapewnienia odpowiedniej jakości druku reklamy prosimy o dostarczenie jej wydruku kolorystycznego – to konieczny element do ewentualnej reklamacji. 
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Formaty reklam
Wybrane wymiary netto (bez spadu)



                                                    koniec przyjmowania
              

zleceń                        materiałów                        insertów

  1/2016       4 lutego   15 stycznia 22 stycznia 27 stycznia

  2/2016       30 marca   10 marca 18 marca 21 marca

  3/2016       27 maja   9 maja 16 maja 20 maja

  4/2016       11 sierpnia   22 lipca 29 lipca 1 sierpnia

  5/2016       3 października   16 września 23 września 26 września

  6/2016       6 grudnia   14 listopada 21 listopada 25 listopada

data wydania  numer

Harmonogram 
wydawniczy 2016

www.hortpress .com

www.agro - techn ika .p l

Iwona Masłowska e-mail: iwona.maslowska@pliv.pl tel. 665 004 014, 600 363 339
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