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Gazeta Polska Codziennie
ZAPRASZA DO ZAMIESZCZENIA REKLAM 
W DZIENNIKU OGÓLNOPOLSKIM

Ogólnopolski dziennik, o dobrze rozpoznawalnej marce prasowej, tworzony z pasją i zaangażowaniem 
od 2011 roku. Redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz. Na łamach dziennika publikowane są artykuły 
na temat polityki, polskiego społeczeństwa, historii, gospodarki oraz wywiady z osobistościami ze świata polityki 
i biznesu z uwzględnieniem spraw lokalnych. Nasz zespół dba o to, aby gazeta docierała do jak największej liczby 
czytelników i stanowiła istotną część debaty społecznej oraz obiegu informacji. Publikacja reklam jest ważnym 
elementem wsparcia polskiej, niezależnej prasy.
„Gazeta Polska Codziennie” to nie tylko prasa, to przede wszystkim wspólnota ludzi wolnych i patriotów! 

OFERTA REKLAMOWA 2023



W przypadku reklam w wydaniach lokalnych cena jednostkowa modułu wynosi 50% ceny cennikowej. Dla naszych klientów 
przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Przy dużych i długookresowych kampaniach reklamowych wspólnie z klientem dobieramy 
formy reklamy dostosowując się do budżetu i potrzeb klienta. Cennik dotyczy reklam i artykułów sponsorowanych. 

Parametry techniczne materiałów reklamowych:
Przestrzeń barwna: CMYK. Rozdzielczość 300 dpi.
Wszystkie teksty pozamieniane na krzywe.
Akceptowane formaty plików: pdf, tiff.
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Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. 
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format .... 43x157mm  

format .... 140x157mm  

cena  49 000 zł
cena  53 000 zł

Junior 
Page

format .... 189x240mm  

format ...... 92x77mm  

format .... 92x320mm  

format .... 140x77mm  

format .... 237x157mm  

format .... 92x157mm  

cena  78 000 zł
cena  84 800 zł

B9

format .... 254x360mm  

2 strona okładkowa

3 strona okladkowa

4 strona okładkowa

cena  21 500 zł
 
cena  23 500 zł

B5
format .... 237x77mm  

Dodatkowe opłaty: dopłata do 3 strony redakcyjnej 100%
dopłata do 5 strony redakcyjnej 50%
dopłata za wskazanie konkretnej strony + 50%
opracowanie graficzne +30%
opracowanie merytoryczne +50%.

cena 31 000 zł
cena 34 700 zł

format .... 250x23mm  

Belka

Formaty i cennik w wydaniu ogólnopolskim

OKŁADKA      WYDANIE PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA

cena  34 000 zł
format ..... 130x60mm  

C5

cena  18 400 zł
format ..... 52x44mm  

C6 C6 C6 C6


