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4,8 mln PV

2,2 mln UU (11.2022)

174 tys. fanów (11.2022)

18,6 tys. sprzedaż

410,2 tys. czytelników

144 tys. followersów (11.2022)

ZKDP: średnia sprzedaż wydania, I-IX 2022; PBC, realizacja Kantar Polska, wskaźnik: CCS, I-X.2022, n=19 854,; UU i PV - Gemius Prism 11.2022

odpowiada na wszystkie 

potrzeby współczesnych młodych kobiet. Pokazuje im, 

jak funkcjonować w zmieniającym się świecie, jak budować 

relacje społeczne, jak wciąż się rozwijać, jak inwestować 

w siebie. Regularnie dostarcza czytelniczkom informacje 

o modzie i urodzie, popkulturze, biznesie i finansach, 

psychologii, seksie, a także o zdrowym stylu życia.

Glamour – jedyny brand
o dziewczynach dla dziewczyn!



Międzynarodowy magazyn o modzie, urodzie, 

popkulturze, związkach i miłości

W Glamour cenimy różnorodność, wspieramy dziewczyńskie inicjatywy, piszemy 

o najważniejszych sprawach pokolenia naszych czytelniczek. Poruszamy ważne kwestie 

dotyczące relacji, seksu, kariery, finansów czy psychologii. Piszemy inkluzywnym, 

dziewczyńskim językiem. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie mody, urody i wellbeingu, 

a także popkultury – testujemy trendy i nowinki, by zapewnić jak najrzetelniejszą wiedzę.

Dlatego oprócz wyżej wymienionych tematów w Glamour stałe miejsca mają takie 

zagadnienia jak ekologia, aktywizm i zdrowie psychiczne.

Na okładkach Glamour goszczą gwiazdy, które inspirują, wyznaczają trendy, 

przełamują stereotypy, nie boją się mówić o ważnych sprawach.

Katarzyna Dąbrowska

redaktorka naczelna GLAMOUR

W 2023 roku magazyn Glamour świętuje w Polsce 20. urodziny. Od dwóch 

dekad wspiera młode kobiety w ich wyborach i jest przewodnikiem 

po nowoczesnym świecie – we wszystkich jego dziedzinach.



Glamour.pl porusza tematy istotne 

dla pokolenia Z i millenialsów

Glamour.pl to dziewczyński serwis, zmierzający w stronę inkluzywności, by każda osoba 

mogła poczuć się dobrze w tej wyjątkowej wirtualnej przestrzeni. Piszemy o modzie, 

urodzie, popkulturze, gwiazdach, miłości i związkach. Trzymamy rękę na pulsie, 

informujemy o najnowszych trendach, których narodziny śledzimy zarówno na TikToku, 

jak i na ulicach. Glamour.pl to także tętniące życiem social media oraz liczne autorskie 

podcasty i ciekawe formaty wideo.

To, co wyróżnia Glamour.pl i przyciąga do niego szerokie audytorium, to przyjazny 

język, atrakcyjne, estetyczne zdjęcia i grafiki, otwartość na różnorodność, wspieranie 

samoakceptacji, aktualne treści, jak i ekskluzywne materiały, poruszanie ważnych 

społecznie zagadnień, wyczulenie na kwestie istotne dla pokolenia Z i millenialsów. 

Paulina Klepacz,

redaktorka prowadząca GLAMOUR.pl

Glamour.pl to dynamicznie rosnący serwis, notujący 

wzrosty na poziomie 100% rok do roku (e-commerce i ruch)

Na podstawie danych UU i PV: Gemius Prism, Google Analytics



Żródło: PBC: CCS, 10.2021-09.2022, n=24 064; realizacja Kantar Polska; Mediapanel 11.2022

Kobieta GLAMOUR

• jest tolerancyjna, ma otwarty umysł i rozumie różnorodność świata

• ważna jest dla niej ekologia i szeroko pojęty aktywizm

• interesuje się trendami ze świata mody i urody, ale także relacjami 

i życiem gwiazd 

• czas wolny spędza w dużej mierze w sieci, gdzie szuka inspiracji, 

rozrywki oraz dokonuje zakupów online

Kobieta GLAMOUR to dziewczyna 

– niezależnie od wieku. 

52%

jest w wieku

15-44 lat

62%

mieszka 

w miastach

80%

ma wykształcenie 

średnie lub wyższe



aktualności i styl życia 40%

moda 30%

uroda 30%

*dane własne Burda Media Polska

Rok 2023 ogłaszamy w Glamour Rokiem Przyszłości. 

W każdym numerze – wraz z ekspertkami – będziemy sprawdzać, 

jak zmienia się i w jakim kierunku zmierzają takie obszary 

naszego życia, jak technologie, relacje, kariera, moda czy uroda.

Istotne dla nas kategorie tematyczne to moda, uroda, rozrywka, lifestyle

oraz miłość i związki. Redakcje magazynu i serwisu informują na bieżąco 

o najważniejszych wydarzeniach, rozmawiają z ciekawymi osobami, 

dokonują autorskiej selekcji trendów, by dostarczać content na najwyższym 

poziomie.

O czym piszemy?



Czytelniczka GLAMOUR 

kocha zakupy w sieci

E-commerce 

Na stronie Glamour.pl może znaleźć nie tylko dawkę 

modowych i urodowych inspiracji, lecz także jednym 

kliknięciem przenieść się do wirtualnego sklepu, by szybko 

zrobić zakupy, które zapewne pokaże w swoich mediach 

społecznościowych.

Co miesiąc GLAMOUR.pl

przekierowuje blisko 100 000 wizyt 

do sklepów swoich partnerów.

Żródło: Google Analytics 11.2022



Wyróżnia nas zintegrowane podejście 360o

Z Glamour co roku wiążą się wydarzenia, 

które docenia rynek i świat show-biznesu:

• Plebiscyt Kobieta Roku Glamour - to tytuł przyznawany kobietom, które 

zmieniają nasz świat na lepsze i są inspiracją dla młodego pokolenia

• Glammies - nagrody dla najlepszych kosmetyków na polskim rynku

• Glamour Eco Awards - ekologia i dbanie o klimat jest wpisane w DNA Glamour, 

wyróżniamy ludzi i marki, które przyczyniają się do zatrzymania katastrofy 

ekologicznej

• Dziewczyńskie Spotkania Glamour – cykliczne spotkania z udziałem redakcji

i ekspertów dedykowane tematyce psychologii, ciałopozytywności, seksuologii 

i ogólnie pojętemu wellbeing

Produkcja dedykowanego contentu:

• 6 autorskich podcastów, nowe formaty wideo w 2023

• profesjonalne sesje zdjęciowe

• angażujące treści natywne i projekty specjalne



rozkładówka otwierająca 389 900 zł

rozkładówka 319 900 zł

II okładka 224 900 zł

III okładka 209 900 zł

IV okładka 269 900 zł

prawa strona 189 900 zł

lewa strona 179 900 zł

1/2 strony prawej 136 900 zł

1/2 strony lewej 128 900 zł

1/3 strony prawej 115 900 zł

1/3 strony lewej 109 900 zł

1/4 strony prawej 99 900 zł

1/4 strony lewej 89 900 zł

1/4 strony kwadrat 99 900 zł

junior page 159 900 zł

wyspa 130 900 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 - print



Numer 
wydania

Termin dostarczenia 
materiałów

Pierwszy dzień 
sprzedaży

2/2023 09.01.2023 25.01.2023

3/2023 03.02.2023 22.02.2023

4/2023 08.03.2023 23.03.2023

5/2023 06.04.2023 21.04.2023

6/2023 04.05.2023 23.05.2023

7-8/2023 07.06.2023 22.06.2023

9/2023 01.08.2023 17.08.2023

10/2023 06.09.2023 21.09.2023

11/2023 11.10.2023 26.10.2023

12/2023-1/2024 22.11.2023 07.12.2023

Harmonogram wydawniczy
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