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Kultowy, światowy
magazyn poświęcony
podróżom. Od 18 lat w Polsce
TRAVELER co miesiąc podpowiada dokąd jechać, zdradza
sprawdzone patenty na tanie podróżowanie, opowiada o kulturach
świata i pokazuje świat oczami najlepszych reporterów.

TRAVELER wyznacza podróżnicze trendy. Wskazuje
nieoczywiste destynacje, które właśnie stają się modne. Czasem
też te trendy kreuje. Tak jak w przypadku podróżniczych Oscarów,
czyli corocznych nagród Travelery, czy plebiscytu 7 Nowych
Cudów Polski.
TRAVELER inspiruje, radzi i skłania do myślenia wszystkich,
którzy dzielą z nami podróżniczą pasję.

19 759 sprzedaż
329 750 czytelników

.pl

4 817 334 PV
2 013 821 UU

549 597 fanów

(09.2022)

(11.2022)

121 000 followers
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Inspirujemy do odkrywania świata…
National Geographic Traveler to najpopularniejszy magazyn podróżniczy
w Polsce. Inspiruje czytelników do odkrywania świata dzięki wciągającym
narracjom i wyjątkowym fotografiom. Opowiadamy się za świadomym,
zrównoważonym podróżowaniem i celebrujemy podróże związane z miejscem,
doświadczeniem, kulturą, autentycznością, życiem jak miejscowi, tradycjami
kulinarnymi i naturą. Wspieramy podróże dociekliwe, które oferują silne
poczucie miejsca oraz solidne informacje praktyczne, które pomogą
zaplanować takie wyjazdy. Wierzymy, że świadome podróżowanie zmienia
nas, poszerza nasze horyzonty, jest najlepszą szkołą życia, rozwija i czyni
lepszymi bardziej otwartymi ludźmi. A poza tym daje szanse poznania naszej
planety i docenienia tego w jak niesamowitym, pięknym i różnorodnym
miejscu żyjemy.

Agnieszka Franus
Redaktor Naczelna National Geographic Polska

Z National-Geographic.pl każdego dnia możesz
wybrać się w podróż po planecie Ziemi
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
Head of Digital National-Geographic.pl

Zawartość magazynu
reportaże podróżnicze 40%
praktyczne porady 30%
adventure 20%

inne 10%

Wspieramy podróże dociekliwe,
autentyczne, które czynią
nas lepszymi
• Fotografie, które zachęcają do podróżowania
i sprawiają, że chcemy tam być
• Porady praktyczne, gdzie znajdziemy informacje,
jak sobie zaplanować podróż, o czym pamiętać
• Mapy będące ilustracją tras i miejsc, które
opisujemy
• Nowinki dotyczące sprzętu fotograficznego,
ubrań trekkingowych
• Inspirujące reportaże podróżnicze z Polski,
Europy i świata
• Wielkie, ekstremalne wyprawy, którym patronuje
Traveler do mało znanych zakątków świata

Sprzedaż: 19 759 egz.
Czytelnictwo: 329 750
Profil czytelnika:
Średni wiek: 41 lat
60% mężczyzn, 40% kobiet

89%
wykształcenie
średnie lub wyższe

72%
dochód gospodarstwa
domowego powyżej
4 000 zł

27%
mieszka w miastach
powyżej 100 000 mieszk.

Źródło: PBC; CCS; 9/2020 - 8/2021; wszyscy; n = 26 518; realizacja Millward Brown; opracowanie Burda ZKDP; 9/2020 - 8/2021; rozpowszechnianie płatne razem

National-Geographic.pl
to aktywne podróże poprzez
kulinaria, przyrodę i sport
•

Nauka

•

Podróże

•

Przyroda

•

Ludzie

•

Kosmos

•

Historia

•

Smaki świat

•

Test Travelera

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"

Komunikacja 360°
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

Formaty i cennik

CAŁA
STRONA

ROZKŁADÓWKA
2x (5+205+5)
x
(5+265+5) mm

(5+205+5)
x
(5+265+5) mm

JUNIOR
PAGE

1/2 STRONY
PION

1/2 STRONY
POZIOM

(5+125+5)
x
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(5+100+5)
x
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rozkładówka otwierająca

167 900 zł

rozkładówka

199 900 zł

I okładka

109 900 zł

II okładka

127 900 zł

III okładka

127 900 zł

IV okładka

158 900 zł

cała strona

96 900 zł

junior page

68 900 zł

1/2 strony

59 900 zł

1/3 strony

47 900 zł

1/4 strony

42 900 zł

1/4 strony kwadrat
wyspa

42 900
96 900 zł

DOPŁATY
1/3 STRONY
PION
(5+66+5)
x
(5+265+5) mm

1/3 STRONY
POZIOM
(5+205+5)
x
(5+88+5) mm

1/4 STRONY

Reklama w pierwszej 1/2 pisma

15%

(5+102+5)
x
(5+132+5) mm

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.

Harmonogram wydawniczy
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11.04.2023

6/2023

12.05.2023

7/2023

13.06.2023

8/2023

14.07.2023

9/2023

18.08.2023

10/2023

15.09.2023

11/2023

13.10.2023

12/2023

14.11.2023

1/2024

12.12.2023

Dane techniczne i zasady przyjmowania reklam
Format netto

205x265 mm

Format plików

PDF wersja 1.3

Nośniki

Pliki do 10 MB:
e-mail:
reklama.wroclaw@burdamedia.pl
ftp://ftp.burdamedia.pl
Login:reklama
hasło: burdamedia

Druk

offset

Oprawa

klejona

Przygotowanie
materiałów
(skrót ze
specyfikacji
technicznej)

Przestrzeń barwna: CMYK
W przypadku grafik wektorowych teksty
zamienione na krzywe
Maksymalna całkowita suma farb (TIL):
okładki:320%
strony wewnętrzne: 300%
Profile ICC:
okładki: ISO Coated v2 (ECI)
strony wewnętrzne: PSO_LWC Improved (ECI)
Spady: min. 5 mm; min. odległość istotnych
elementów od linii cięcia 5 mm,
a od grzbietu 10 mm
Rozkładówka powinna posiadać 6 mm
zdublowania (rozsunięcia) obrazu

Profile ICC dostępne są na ftp.burdamedia.pl w folderze DOWNLOAD. Powyższa tabela stanowi skrót specyfikacji technicznej dostępnej na www.burdamedia.pl
lub ftp.burdamedia.pl w folderze DOWNLOAD. W przypadku rozbieżności obowiązuje treść pełnej specyfikacji technicznej.
W razie pytań technicznych prosimy o kontakt: reklama.wroclaw@burdamedia.pl
Szczegółowe warunki sprzedaży powierzchni reklamowej, w tym procedury zamawiania, publikacji oraz emisji ogłoszeń i/lub reklam w czasopismach wydawanych
przez spółkę Burda Media Polska Sp. z o.o. określone są w Regulaminie Zamieszczania Reklam i Ogłoszeń, dostępnym pod adresem www.burdamedia.pl

Kontakty

Małgorzata Gurbała
Sales Director Multimedia Luxury & Lifestyle
mob.: +48 600 207 181
malgorzata.gurbala@burdamedia.pl

www.burdamedia.pl
BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
NIP: 897-14-11-483

Ewelina Dorda
Luxury & People Team Leader
mob.: +48 608 356 156
ewelina.dorda@burdamedia.pl

Konto bankowe:

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

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.

Małgorzata Janiszewska
mob.: +48 692 440 127
malgorzata.janiszewska@burdamedia.pl
Sylwia Klich
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Traffic Expert
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Anna Urbaniak
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