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O portalu

Tematyka

ZielonyOgrodek.pl to lider e-ogrodnictwa

i największy w swoim segmencie tematyczny 

portal internetowy w Polsce. 

To wirtualna encyklopedia roślin 

oraz doskonały, praktyczny poradnik 

projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodu.

Portal składa się z 5 głównych sekcji i ponad 30 kategorii tematycznych, po to, 

by ułatwić użytkownikom nawigację po stronie i znalezienie interesujących treści.

Na portalu znajdziesz:

• Ponad 7500 praktycznych porad ogrodniczych

• Największy internetowy katalog roślin

• Inspirujące pomysły i najmodniejsze trendy

• Nowości i aktualności z branży ogrodniczej

Ogród Dom i Balkon Pielęgnacja Architektura Katalog roślin

Zakładanie ogrodu

Projekty ogrodów

Trawniki

Warzywnik i sad

Rośliny w mieszkaniu

Rośliny na balkon

Pomysły na dekoracje

Kuchnia z ogródka

Uprawa roślin

Nawożenie

Przycinanie

Ochrona roślin

Mała architektura

Nawierzchnie i tarasy

Ogrodzenia

Oświetlenie

Drzewa

Krzewy

Pnącza

Byliny

+2 +2 +2 +8
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Kto nas czyta?

70%
Kobiety Osoby w wieku 24-44 lat

Według badań nasi czytelnicy to:

Posiada średnie lub wyższe 
wykształcenie

55% 75%

Zaangażowana społeczność pasjonatów ogrodów. 

Osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką 

ogrodniczą: profesjonaliści (ogrodnicy i architekci) 

oraz hobbyści (działkowicze, posiadacze małych 

i dużych ogrodów). Wielu z nich to stali czytelnicy, 

którzy wielokrotnie powracają na stronę. Czytają 

nasze artykuły kilka razy w tygodniu, spędzając 

średnio 5 minut na stronie.

ZIELONYOGRODEK.PL
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Jesteśmy 
widoczni!
ZielonyOgrodek.pl to dynamicznie 

rozwijający się portal ogrodniczy. 

Dzięki naszemu innowacyjnemu 

podejściu do SEO, portal z roku 

na rok zyskuje na widoczności 

w wynikach organicznych Google, 

co jednoznacznie świadczy 

o wysokiej jakości naszych treści 

i wyjątkowemu dopasowaniu do 

bieżących trendów. 

WIOSNA
III-V

U: 2,1 mln
O: 8,1 mln

LATO
VI-VIII

U: 1,8 mln
O: 4,5 mln

JESIEŃ
VI-VIII

U: 1,5 mln
O: 3,4 mln

ZIMA
VI-VIII

U: 0,9 mln
O: 2,1 mln

U - Użytkownicy, 
O - Odsłony

ZIELONYOGRODEK.PL

Nasze media 
społecznościowe 
i bazy wysyłkowe:

Facebook: 45 tys. 
Newslett er: 38 tys. 
PushPushGo: 120 tys.

Wyniki odwiedzin badamy na bieżąco przy pomocy Google Analytics oraz Gemius AdOcean, dzięki czemu mamy szerokie możliwości wyboru odpowiedniej 
kategorii tematycznej, w której wyświetlimy Twoją reklamę. Na koniec możemy zmierzyć wyniki kampanii i ocenić, jakie efekty przynoszą nasze działania.
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CennikReklama 
grafi czna 970 x 200    

750 x 100 (200)

300 x 250 

300 x 600  

Realizujemy kampanie w modelu: 

FF, CPM.  Dajemy możliwość 

emisji reklam według targetu 

Klienta.

Realizujemy również emisję 

reklam niestandardowych.
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80 PLN/CPM

80 PLN /CPM

70 PLN /CPM

90 PLN /CPM

ZIELONYOGRODEK.PL

emisji reklam według targetu 
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Oprócz tradycyjnych form reklamowych 
realizujemy także kampanie contentowe. 
Ciekawa tematyka, połączona z doskonałym 
doborem tekstów, to idealne tło dla 
artykułów sponsorowanych. Prezentacja 
Państwa produktów pośród wysokiej jakości 
treści to gwarancja wysokiej oglądalności 
oraz doskonały sposób na reklamę 
wizerunkową. Proponujemy umieszczenie 
materiału w naszym serwisie w wybranej 
kategorii tematycznej. 

Dodatkowe promowanie artykułu: 
• zajawka w newsletterze 
• post na facebooku 
• powiadomienie PushPushGo

ZIELONYOGRODEK.PL
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W ramach 
promocji artykułu 
sponsorowanego 

oferujemy:

Najczęściej wybierany!Artykuł 
sponsorowany

PREMIUM

3900 PLN
miesiąc
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Newsletter
/mailing
Raz w tygodniu wysyłamy do naszych 
Czytelników (38 tys.) newsletter z poradami 
ogrodniczymi. Oferujemy wysyłkę 
dedykowanych mailingów reklamowych. 

Wszyscy subskrybenci to osoby 
zainteresowane ogrodnictwem, które 
samodzielnie zapisały się do naszej bazy!

Nowość: możliwość zamieszczenia reklamy 
grafi cznej w naszym newsletterze!

Reklama grafi czna w newsletterze 
redakcyjnym

Mailing reklamowy

ZIELONYOGRODEK.PL

Reklama

2900 PLN 5900 PLN
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Inne formy 
współpracy
Pakiet newsów i PR
Zapraszamy do publikowania krótkich 
materiałów PR, które przedstawią naszym 
Czytelnikom informacje o Państwa nowych 
bądź polecanych produktach.

Współpraca niestandardowa
Po zapoznaniu się z profi lem działalności 
Państwa fi rmy chętnie zaproponujemy 
inne, niestandardowe formy współpracy. 
Jesteśmy także otwarci na propozycje 
naszych Klientów. Mamy doświadczenie 
w prowadzeniu wielu niestandardowych 
akcji reklamowych. Chętnie opowiemy o 
szczegółach podczas spotkania lub rozmowy 
telefonicznej. 

ZIELONYOGRODEK.PL



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

ZielonyOgrodek.pl to największy 
w Polsce portal o tematyce 
ogrodniczej z bogatego portfolio 
Wydawnictwa AVT, które działa na 
polskim rynku prasowym od blisko 
30 lat i ma największą liczbę tytułów 
w segmencie special interest oraz 
ponad 40 serwisów internetowych: 
m.in. BudujemyDom.pl, 
CzasNaWnetrze.pl, Fotopolis.pl, 
OCzymLekarze.pl.

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


