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Brytyjski bestseller
już 6 lat w Polsce!



Co nas 
wyróżnia?

Polska edycja wydawanego od 25 lat

brytyjskiego oryginału „Gardeners` World” 

od samego początku błyskawicznie zdobyła 

uznanie Czytelników zachwyconych 

poziomem merytorycznym i staranną formą 

edytorską. W polskim wydaniu zachowana jest 

pieczołowicie oryginalna treść, jednak redakcja 

wszędzie, gdzie jest to wskazane, zamieszcza 

porady dotyczące uprawy w Polsce.

Międzynarodowe Gwiazdy: Monty Don, 

Carol Klein, Alan Titchmarsh, znane 

z telewizyjnych programów BBC. Praktyczne 

porady, oryginalne projekty, pomysły 

i inspiracje, których nie znajdziesz nigdzie 

indziej. 

GARDENERS` WORLD POLSKA

Kreujemy 
trendy w branży ogrodniczej!
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Kto nas czyta?

87%
Kobiety Powyżej 45 roku życia

Według badań nasi czytelnicy to:

Posiada średnie 
lub wyższe wykształcenie

63% 84%

Gardeners` World Polska to jedyny w swoim 

rodzaju opiniotwórczy magazyn ogrodniczy. 

To nieocenione źródło wiedzy i inspiracji 

zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. 

Nasi czytelnicy to entuzjaści ogrodnictwa, 

szukający nietuzinkowych rozwiązań, nowinek 

technicznych i praktycznych porad ogrodniczych.

GARDENERS` WORLD POLSKA
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Gardeners` World Polska
Ogrodniczy magazyn klasy premium

GARDENERS` WORLD POLSKA

mediakit

Gardeners` World Polska
Ogrodniczy magazyn klasy premium

Magazyn dostępny na terenie całego kraju we wszystkich sieciach kolportażu 
(RUCH, Kolporter, Garmond, Empik, HDS, ulubionykiosk.pl)  oraz w prenumeracie. 
Wydania cyfrowe (e-wydania) w postaci PDF są dystrybuowane przez e-kiosk, 
ulubionykiosk.pl, ZielonyOgrodek.pl oraz w prenumeracie.

Dystrybucja

Rozpowszechnianie razem 

(kolportaż i prenumerata) wydań 

papierowych wynosi średnio 

28, 5 tys. egz. Rozpowszechnianie 

e-wydań wynosi średnio 4,5 tys. 

egz. Dystrybucja sumaryczna 

wydań papierowych i cyfrowych 

wynosi średnio 33 tys. egz. 

Jeden egzemplarz wydania 

papierowego ma przeciętnie 2,3 

czytelników, zatem sumaryczna 

liczba wszystkich czytelników 

może być oszacowana na 

poziomie około 70 tys. osób.
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Cennik

GARDENERS` WORLD POLSKA

II okładka

III okładka

IV okładka

Cała strona (1/1)

Pół strony (1/2)

Jedna trzecia strony (1/3)

Jedna czwarta strony (1/4)

Artykuł sponsorowany

Insert

13 900 PLN

12 900 PLN

17 500 PLN

12 000 PLN

6500 PLN

3 300 PLN

2 900 PLN

12 000 PLN

Wycena indywidualna

Specyfi kacja reklam

Okładka, cała 
strona 228 x 297 

mm + 5 mm 
spadu z każdej 

strony

1/2 strony 
(poziom) 

228 x 145 mm 
+ 5 mm spadu 
z każdej strony

1/2 strony 
(pion) 

112 x 297 mm 
+ 5 mm spadu 
z każdej strony

1/3 strony 
(poziom)

 228 x 145 mm 
+ 5 mm spadu 
z każdej strony

1/3 strony 
(pion) 

68 x 297 mm
+ 5 mm spadu 
z każdej strony

1/4 strony 
(krzyż) 

95 x 135 mm 
+ 5 mm spadu 
z każdej strony

Wymagania dotyczące reklam 
przygotowanych przez klienta

W przypadku reklam „na spad” należy dodać 5 mm spadu, 
odległość pola tekstu od krawędzi cięcia min. 5 mm, 
po stronie grzbietu min. 10 mm. Reklamy proszę przygotować 
w formacie TIF, JPG lub PDF. Rozdzielczość 300 dpi/cal, 
wszystkie fonty zamienione na krzywe.

Nakład: 50 000  egz.

Objętość: 130 stron

Format: 230 x 297 mm

Oprawa: klejona

Cykl: dwumiesięcznik
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Artykuł 
sponsorowany
Szczególna forma reklamy grafi cznej. 
To doskonały sposób na reklamę 
wizerunkową oraz edukacyjną, kreującą 
wizerunek fi rmy jako eksperta. 

Artykuł sponsorowany musi być 
odpowiednio oznaczony i wyodrębniony 
spośród tekstów redakcyjnych!

GARDENERS` WORLD POLSKA

Czytelne 
oznaczenie treści 

reklamowej

Logo fi rmy + dane 
kontaktowe lub 

adres www

Layout według wzoru, 
odróżniający się od 
treści redakcyjnych

Zasady 
Odstęp pomiędzy reklamą produktu a artykułem 

powiązanym tematycznie nie może być mniejszy 

niż 4 strony. Zasady te wynikają z umowy 

licencyjnej z BBC.



Zapraszamy 
do kontaktu

REKLAMA
Marta Zaczek

marta.zaczek@avt.pl

22 257 84 76

Anna Brzywczy
anna.brzywczy@avt.pl

883 125 997

REDAKCJA
Paweł Romanowski

pawel.romanowski@avt.pl

22 257 84 34

Gardeners World Polska to luksusowy 
magazyn ogrodniczy z bogatego 
portfolio Wydawnictwa AVT, które 
działa na polskim rynku prasowym 
od blisko 30 lat i ma największą 
liczbę tytułów w segmencie special 
interest (m.in. O Czym Lekarze Ci 
Nie Powiedzą, Budujemy Dom, 
Młody Technik, Gitarzysta, Digital 
Camera) oraz ponad 40 serwisów 
internetowych.

AVT-Korporacja Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

www.avt.pl
e-mail: avt@avt.pl
tel. 22 257 84 99


