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7,7 mln PV

2,9 mln UU (11.2022)

237,3 tys. fanów (11.2022)

27 tys. sprzedaż

284 tys. czytelników

136 tys. followers (11.2022)

ZKDP: średnia sprzedaż dane za okres: styczeń-wrzesień 2022; PBC: CCS, 10.2021-09.2022, n=24 064; Gemius Prism 11.2022

jest świadoma siebie 

i otwarta. Zauważa trudne sprawy, ale pozostaje 

optymistką. Wyszukuje młode talenty i przedstawia je 

światu. Jest przewodniczką po świecie mody i kultury. 

Budzi zaufanie, inspiruje i daje do myślenia. Chcesz 

z nią spędzać czas.

Kultowa, światowa
marka o modzie

34,4 tys. subskrybentów (11.2022)



Największy magazyn 

o modzie na świecie

Dzięki modzie i przez nią opowiadamy o różnorodności świata 

i metamorfozach, jakie w nim zachodzą. Pokazujemy, że ubranie 

to element kultury i część większej całości. Obserwujemy 

przeobrażenia, zabieramy głos, by chronić wolność wyboru, 

wyrażania siebie, równość, by nie tworzyć podziałów. Bo moda 

powinna nas wyróżniać, ale też łączyć. Zawsze stoimy po stronie 

kobiet. Odkrywamy ich talenty, doceniamy, wspieramy, 

pokazujemy jak ważna jest sprawczość.

Joanna Lorynowicz

redaktor naczelna ELLE

Magazyn ELLE to 77 lat historii, 

28 lat obecności w Polsce, 

43 międzynarodowe edycje.



Pierwszy luksusowy serwis 

o modzie w Polsce

Pomagamy budować wizerunek - prognozujemy trendy, 

prowadzimy przez zagadnienia beauty, dzielimy się 

odkryciami ze świata kultury i popkultury, doradzamy 

w zakupach. ELLE.pl to pierwszy luksusowa marka, która 

z myślą o swojej użytkowniczce i klientach znalazła dla nich 

e-commerce'owe miejsce spotkań. Jesteśmy pod tym 

względem wyjątkowi i realizujemy to w organicznych 

treściach! Dziewczynie ELLE towarzyszymy także, 

gdy scrolluje social media: cykliczne formaty foto 

i wideo nasycone newsami od redakcji i światowych 

agencji fotograficznych to nasze DNA.

Marta Kowalska, 

redaktor prowadząca ELLE.pl

ELLE.pl istnieje w Polsce już 10 lat.

Dane: Mediapanel 11.2022



Żródło: PBC: 10.2021-09.2022, n=24 064; Mediapanel 11.2022

Kobieta ELLE
• ma niepowtarzalny styl, jest liderką opinii w swoim towarzystwie, 

a z mody czerpie to, co dla niej najlepsze

• jest skłonna zapłacić więcej za produkty dobrej jakości

• jest zmienna, czasem oryginalna, czasem praktyczna, zazwyczaj 

radosna, bywa poważna

Chce się nią być, chce się za nią podążać,

chce się wyglądać jak ona!

63%

jest w wieku

25-54 lat

66%

mieszka 

w miastach

78%

ma wykształcenie 

średnie lub wyższe



O czym piszemy?

Serwis ELLE.pl – 2 MIEJSCE 

w rankingu witryn w kategorii 

„Moda i Uroda”**

**Źródło: Mediapanel, 11.2022, real users, grupa: wszyscy 7-75, ranking witryn z kategorii "Styl życia / Moda i uroda"

moda 53%

uroda 20%

lifestyle 12%

kultura 10%

wnętrza, deco 5%

*dane własne Burda Media Polska



Wpływamy na decyzje 

zakupowe

E-commerce 

Nasza czytelniczka kocha zakupy - odwiedza sklepy 

internetowe, butiki lokalnych marek, sieciówki, ale także 

sklepy z modą vintage.

Redakcja ELLE.pl jest siłą naszych działań afiliacyjnych. 

Możemy pochwalić się rekordową konwersją na rynku 

magazynów mody - sięga ona w wielu treściach nawet 50%! 

(CTR).

Co miesiąc ELLE.pl 

przekierowuje 150 000 wizyt 

do sklepów naszych partnerów.

Żródło: Google Analytics 11.2022



Wyróżnia nas zintegrowane 

podejście 360°

Content to commerce, influencerzy, 

społeczności, eventy:

• ELLE About Fashion konferencja z udziałem redakcji i ekspertów, 

dla osób chcących rozwijać się w branży mody

• ELLE Style Awards międzynarodowa nagroda przyznawana 

osobowościom świata mody i kultury

• ELLE International Beauty Awards - redaktorki i redaktorzy urody 

z 43 edycji ELLE z całego świata wybierają najlepsze kosmetyki roku

• ELLE Icons – interaktywna sekcja specjalna

Produkcja dedykowanego contentu:

• stałe formaty wideo i podcasty

• profesjonalne sesje zdjęciowe

• angażujące treści natywne



rozkładówka otwierająca 484 900 zł

rozkładówka 364 900 zł

II okładka 364 900 zł

III okładka 232 900 zł

IV okładka 405900 zł

prawa strona 212 900 zł

lewa strona 199 900 zł

junior page 177 900 zł

1/2 strony prawej 168 900 zł

1/2 strony lewej 141 900 zł

1/3 strony prawej 128 900 zł

1/3 strony lewej 112 900 zł

1/4 strony prawej 101 900 zł

1/4 strony lewej 79 900 zł

wyspa 121 900 zł

1/4 strony kwadrat 101 900 zł

DOPŁATY

Reklama w pierwszej 1/2 pisma 15%

Reklama w pierwszej 1/3 pisma 30%

Reklama przy wybranym materiale 15%

Drugi reklamodawca 10%

Inne niestandardowe reklamy na podstawie odrębnych kalkulacji.

Do cen należy dodać podatek VAT w obowiązującej stawce.

Cennik - prasa



Numer 
wydania

Termin dostarczenia 
materiałów

Pierwszy dzień 
sprzedaży

2/2023 13.12.2022 03.01.2023

3/2023 13.01.2023 02.02.2023

4/2023 10.02.2023 02.03.2023

5/2023 17.03.2023 05.04.2023

6/2023 14.04.2023 04.05.2023

7/2023 19.05.2023 07.06.2023

8/2023 16.06.2023 05.07.2023

9/2023 14.07.2023 02.08.2023

10/2023 14.08.2023 01.09.2023

11/2023 15.09.2023 04.10.2023

12/2023 13.10.2023 02.11.2023

1/2024 13.11.2023 01.12.2023

Harmonogram wydawniczy



www.burdamedia.pl

BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

NIP: 897-14-11-483

Konto bankowe:

PLN: 49 1050 0086 1000 0090 3172 2672

EUR: 27 1050 0086 1000 0090 3172 2680

USD: 26 1050 0086 1000 0090 3172 2698

Termin płatności:

po publikacji reklamy, na podstawie 

wystawionej faktury VAT, w terminie 

wskazanym na fakturze lub zamówieniu.

Periodyczność: miesięcznik

Zasięg: ogólnopolski

ISSN: 1232-8308

Małgorzata Gurbała

Sales Director Multimedia Luxury & Lifestyle

mob.: +48 600 207 181

malgorzata.gurbala@burdamedia.pl

Ewelina Dorda
Luxury & People Team Leader
mob.: +48 608 356 156

ewelina.dorda@burdamedia.pl

Radosław Grabowski 
mob.: +48 604 112 494
radoslaw.grabowski@burdamedia.pl

Renata Bogusz
mob.: +48 692 440 106

renata.bogusz@burdamedia.pl

Anna Muczyńska
mob.: + 48 668 553 943
anna.muczynska@burdamedia.pl

Joanna Hasny

Traffic Expert

mob.: + 48 694 455 354
joanna.hasny@burdamedia.pl

Małgorzata Janiszewska 
mob.: +48 692 440 127
malgorzata.janiszewska@burdamedia.pl

Sylwia Klich

mob.: +48 694 455 430
sylwia.klich@burdamedia.pl

Joanna Sawa
mob.: +48 693 297 338

joanna.sawa@burdamedia.pl

Dagmara Zawistowska
mob.: +48 697 072 534
dagmara.zawistowska@burdamedia.pl

Anna Urbaniak

mob.: +48 692 440 082

anna.urbaniak@burdamedia.pl

Kontakty
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