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Najbardziej prestiżowy magazyn poświęcony 

podróżom, odkryciom, przyrodzie i osiągnięciom 

nauki w tym roku kończy 138 lat! 

National Geographic Polska jest polską edycją popularnonaukowego 

miesięcznika wydawanego przez National Geographic Society. Na jego łamach 

można znaleźć artykuły o niezwykłych kulturach, przyrodzie, historii, medycynie, 

najnowszych odkryciach archeologicznych, paleontologicznych czy 

kosmologicznych. Magazyn porusza także tematy społeczne i polityczne, opisuje 

konflikty, problemy ekologiczne i efekty zmian klimatycznych. National Geographic 

słynie z doskonałej jakości publikowanych na jego łamach fotografii. Pismo 

skierowane jest do ludzi o wszechstronnych zainteresowaniach, poszukujących 

rzetelnych i aktualnych informacji, ceniących wybitną fotografię i dbających  

o ochronę środowiska. To dzięki National Geographic odkryto między innymi 

legendarne miasto Inków Machu Picchu, wrak Titanica czy szkielet  

superkrokodyla w piaskach Nigru. 

National Geographic to legenda wśród 

magazynów, za którą stoi największe  

towarzystwo naukowe na świecie. 



4 817 334 PV  

2 013 821 UU ***(09.2022) 

549 597 fanów (11.2022) 

18 277 sprzedaż* 

810 546 czytelników** 

121 000 followers (11.2021) 

.p l  

*Źródło: PBC, średnia sprzedaż wydania, I-IX 2022 

**Źródło: PBC, realizacja: Kantar Polska, wskaźnik: CCS, grupa: wszyscy 15 -75, I-XII 2022, n=23 781 

***Media Panel 09.2022 



Nasz serwis powstał z myślą o ludziach aktywnych i ciekawych świata,  

którzy nie boją się przekraczać granic wyznaczanych zarówno przez czas,  

jak i przestrzeń. Użytkownicy i użytkowniczki National-Geographic.pl świetnie 

czują się w erze naukowo-technologicznej. Mają potrzebę, by odkrywać świat 

poprzez podróże, kulinaria i aktywność sportową. Chcą zrozumieć, jak zmienia 

się nasza planeta, w jaki sposób żyć odpowiedzialnie i w zgodzie z naturą,  

a także co odkrycia naukowe wnoszą do naszego codziennego życia.  

Nauka jest bowiem siłą napędową innowacji w prawie każdej dziedzinie:  

od technologii i produkcji żywności, po czystą energię i przełomy biomedyczne. 

Nauka zabrała nas na Księżyc, wyleczyła choroby, zmieniła światło słoneczne 

w elektryczności zmieniła sposób, w jaki się komunikujemy. Dzięki serwisowi 

National-Geographic.pl oraz towarzyszącym mu kanałom na Facebooku  

i Instagramie każdego dnia możesz się z nami wybrać w fascynującą podróż 

po planecie Ziemi. I jeszcze dalej.  

 

Łukasz Załuski 
Redaktor Naczelny National Geographic Polska 

National-Geographic.pl eksploruje  

i pomaga zrozumieć świat 



Wierzymy w siłę nauki, eksploracji, edukacji i opowiadania historii, które 

budują świadomość i inspirują do działania na rzecz ochrony środowiska 

oraz kształcimy nowe pokolenie, aby dążyło do pozytywnych zmian  

naszego świata. 

Towarzystwo National Geographic to globalna organizacja non-profit, której 

misją jest dbanie o naszą planetę, a poprzez eksplorację i dogłębne naukowe 

raporty pomagamy zrozumieć niesamowite, skomplikowane i wzajemnie 

połączone systemy naszej zmieniającej się planety. Od ponad 130 lat 

Towarzystwo National Geographic finansuje wielkie wyprawy poznawcze, 

dociera do miejsc, do których wcześniej nikt nie dotarł, wraz z naszymi 

darczyńcami i partnerami pomogliśmy chronić 850 000 mil kwadratowych 

krytycznych siedlisk oceanicznych i przyznaliśmy prawie 12 000 grantów 

naukowcom i innym osobom działającym dla dobra naszej planety. 
 
 

Agnieszka Franus 
Zastępczyni Redaktora Naczelnego National Geographic Polska 

Historia National Geographic Polska to już 24 lata. 

Razem uczymy, odkrywamy, podróżujemy... 



geografia 40% 

natura 20% 

wyprawy 15% 

nauka 15% 

historia 10% 

Zawartość magazynu 



• Fotoreportaże wykonywane przez najlepszych 

fotografów świata 

• Felietony znanych naukowców na tematy zdrowia, 

kultury, zjawisk zachodzących na świecie 

• Ciekawostki popularnonaukowe 

• Reportaże o odkryciach archeologicznych i naukowych, 

mało znanych historiach, zdrowiu i chorobach, 

kosmosie, tajemniczych fenomenach natury, dzikich 

zwierzętach, inspirujących miejscach, ekologii  

i ochronie środowiska, zmianach klimatycznych  

i ich konsekwencjach, najnowszych technologiach  

i trendach, eksploracji i wielkich wyprawach 

 

Na co kładziemy nacisk? 



*Źródło: PBC, średnia sprzedaż wydania, I-IX 2022 
**Źródło: PBC, realizacja: Kantar Polska, wskaźnik: CCS, grupa: wszyscy 15 -75, I-XII 2022, n=23 781 
***Źródło: PBC, realizacja: Kantar Polska, wskaźnik: CCS, grupa: wszyscy 15 -75, I-XII 2022, n=23 781 

Sprzedaż: 18 277 egz.* 

Czytelnictwo: 810 546** 

Profil czytelnika:*** 

Średni wiek: 46 lat 

65% mężczyzn, 35% kobiet 

 

27% 

mieszka w miastach 

powyżej 100 000 mieszk. 

68% 

dochód gospodarstwa 

domowego powyżej  

4 000 zł 

86% 

wykształcenie  

średnie lub wyższe 



National-Geographic.pl codziennie 

zabiera nas w fascynująca podróż  

po planecie Ziemi i… jeszcze dalej 

Serwis National-Geographic.pl  

– 6 MIEJSCE w rankingu witryn  

w kategorii „Podróże i turystyka”** 

**Źródło: Mediapanel, 11.2022, real users, grupa: wszyscy 7-75, ranking witryn z kategorii „Podróże i turystyka" 

O czym piszemy? 

• Nauka 

• Podróże 

• Przyroda  

• Ludzie 

• Kosmos 

• Historia  

• Smaki świat 

• Test Travelera 



Co nas wyróżnia? 

• Silne media społecznościowe i zaangażowana  

grupa fanów 

• Jedna z najsilniejszych marek na świecie 

[wśród 25 „najbardziej zaufanych marek świata"] 

• Rzetelne i profesjonalne dziennikarstwo na wysokim 

poziomie 

• Bliska współpraca z 28 innymi edycjami magazynu  

na świecie 

• Eventy i projekty specjalne (do rozwinięcia:  

Festiwal Podróżników, WKF, Travelery) 

Produkcja treści specjalnych: 

• Podcasty i cykle wideo 

• Treści natywne 

• Patronaty nad wyprawami 

Komunikacja 360° 



rozkładówka otwierająca 314 900 zł 

rozkładówka 239 900 zł 

I okładka 164 900 zł 

II okładka 159 900 zł 

III okładka 159 900 zł 

IV okładka 199 900 zł 

prawa strona 144 900 zł 

lewa strona 130 900 zł 

junior page 105 900 zł 

1/2 strony 99 900 zł 

1/3 strony 79 900 zł 

1/4 strony 67 900 zł 

wyspa 139 900 zł 

DOPŁATY 

Reklama w pierwszej 1/2 pisma 15% 

Reklama w pierwszej 1/3 pisma 30% 

Reklama przy wybranym materiale 15% 

Drugi reklamodawca 10% 

Formaty i cennik 

ROZKŁADÓWKA 

2x (5+175+5) 
x  

(5+254+5) mm 

CAŁA  

STRONA 

(5+175+5) 
x  

(5+254+5) mm 

JUNIOR  

PAGE 

(5+110+5) 
x  

(5+175+5) mm 

1/2 STRONY 

PION 

(5+87,5+5) 
x  

(5+254+5) mm 

1/3 STRONY 

PION 

(5+58+5) 
x  

(5+254+5) mm 

1/2 STRONY 

POZIOM 

(5+175+5) 
x  

(5+127+5) mm 

1/3 STRONY 

POZIOM 

(5+175+5) 
x  

(5+84+5) mm 

1/4 STRONY 

PION 

(5+43+5) 
x  

(5+254+5) mm 

1/4 STRONY 

POZIOM 

(5+175+5) 
x  

(5+63+5) mm 

1/4 STRONY 

 

(5+70+5) 
x  

(5+105+5) mm 

WYSPA* 

 

94x105 mm 

*reklama bez spadów 

Inne niestandardowe reklamy na podstawie odrębnych kalkulacji. 

Do cen należy dodać podatek VAT w obowiązującej stawce. 



Numer  
wydania 

Pierwszy dzień 
sprzedaży 

2/2023 26.01.2023 

3/2023 23.02.2023 

4/2023 23.03.2023 

5/2023 20.04.2023 

6/2023 25.05.2023 

7/2023 22.06.2023 

8/2023 20.07.2023 

9/2023 24.08.2023 

10/2023 21.09.2023 

11/2023 19.10.2023 

12/2023 23.11.2023 

1/2024 28.12.2023 

Harmonogram wydawniczy 



• Buduje wiarygodność  

• Pogłębia przekaz  

• Dociera precyzyjnie i angażuje 

• To medium kreatywne, które nie irytuje 

• Zapewnia intymny kontakt z czytelnikiem 

*Źródło: prezentacja PRO Media House na podstawie badania Demoskopu.  

Jedyny taki magazyn  

w Polsce!  



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  
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radoslaw.grabowski@burdamedia.pl 

 
Renata Bogusz 
Bmob.: +48 692 440 106 

renata.bogusz@burdamedia.pl 
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mob.: + 48 668 553 943 
anna.muczynska@burdamedia.pl 
 

 

Edyta Brzezicka 

Traffic Expert  

mob.: + 48 519 538 022 
edyta.brzezicka@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 


