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Dla kogo jest National Geographic? Najkrócej mówiąc, dla ludzi  
o szerokich horyzontach. To z myślą o nich przygotowujemy nasz magazyn. 
Staramy się w nim pokazać piękno świata, ale też jego ciemniejsze strony. 
Miejsca szeroko znane uchwycić od zaskakującej perspektywy, miejsca 
zapomniane, niedostępne – odkryć przed czytelnikami. 

National Geographic jest doskonałym źródłem informacji pozwala-
jącym zrozumieć globalne procesy. Jednocześnie jednak prezentuje historie 
zwykłych ludzi z różnych kręgów kulturowych, oddając im głos.

National Geographic śledzi wydarzenia w świecie nauki, relacjonu-
jąc najnowsze odkrycia z wielu dziedzin, a wszystko opatruje fantastycznymi 
fotografiami.

Nasz magazyn gwarantuje chwile relaksu, ale nie rezygnuje z inspirowania  
do odkrywania świata, otwierania się na innych ludzi, podróżowania,  
fotografowania, czyli pełniejszego, bardziej świadomego życia.

Agnieszka Franus
redaktor naczelna

Słowo wstępu

WSTĘP



National Geographic to legenda wśród magazy-
nów, z historią sięgającą ponad 125 lat wstecz, za którą stoi 
największe towarzystwo naukowe na świecie. To dzięki 
National Geographic odkryto między innymi legen-
darne miasto Inków Machu Picchu, wrak Titanica czy szkielet 
superkrokodyla w piaskach Nigru.

National Geographic Polska jest polską edycją 
popularnonaukowego miesięcznika wydawanego przez 
National Geographic Society. Na jego łamach można znaleźć 
artykuły o niezwykłych kulturach, przyrodzie, historii, medy-
cynie, najnowszych odkryciach archeologicznych, paleonto-
logicznych 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 foto-
grafię i dbających o ochronę środowiska.

Informacje o tytule

O TYTULE



nauka 15% 

historia 10%

wyprawy 15%

natura 20%

geografia 40%

Zawartość magazynu

O TYTULE



O TYTULE

Sprzedaż: 30 884 egz.

Czytelnictwo: 732 607

Profil czytelnika:

58% mężczyzn, 42% kobiet

Średni wiek: 38 lat

Wyższe wykształcenie: 55%

Dochód gospodarstwa domowego powyżej 3 000 zł: 78%

Miejsce zamieszkania – miasta powyżej 100 000 mieszk.: 41%

Źródło:  PBC; CCS; 10/2016 – 9/2017; wszyscy; n= 19 982; realizacja Millward Brown; opracowanie Burda 
ZKDP; 1-9/2017; rozpowszechnianie płatne razem



ONLINE

Komunikacja 360°

national-geographic.pl
3 212 774 odsłon

487 744 unikalnych  
użytkowników

(10/2017)

facebook
228 992 fanów

(10/2017)

instagram
61 500 fanów

(10/2017)

National 
Geographic
30 884 sprzedaż
(1-9.2017) 

732 607 czytelników
(10.2016-9.2017)



Formaty i cennik

FORMATY I CENNIK

1/3 STRONY 
PION

(5+58+5) 
x 

(5+254+5) mm

1/3 STRONY 
POZIOM

 

(5+175+5) 
x 

(5+84+5) mm

1/2 STRONY 
PION

(5+87,5+5) 
x 

(5+254+5) mm

1/2 STRONY 
POZIOM

(5+175+5) 
x 

(5+127+5) mm

ROZKŁADÓWKA

2 x (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    

1/4 STRONY 

(5+70+5) 
x 

(5+105+5) mm

1/4 STRONY 
POZIOM

(5+175+5) 
x 

(5+63+5) mm

WYSPA

94 x 105 mm

1/4 STRONY 
PION

(5+43+5) 
x 

(5+254+5) mm

rozkładówka otwierająca 153 900 zł

rozkładówka 112 900 zł

II okładka 78 600 zł

II okładka 78 600 zł

IV okładka 97 900 zł

prawa strona 70 900 zł

lewa strona 63 900 zł

junior page 51 900 zł

1/2 strony  48 900 zł

1/3 strony 38 900 zł

1/4 strony 32 900 zł

wyspa 67 900 zł

Inne niestandardowe reklamy na podstawie odrębnych kalkulacji.  
Do cen należy dodać podatek VAT w obowiązującej stawce.

DOPŁATY
Reklama w pierwszej 1/2 pisma 15%
Reklama w pierwszej 1/3 pisma 30%
Reklama przy wybranym materiale 15%
Drugi reklamodawca 10%



Harmonogram wydawniczy

HARMONOGRAM

Numer 
wydania

Termin dostarczenia 
materiałów

Pierwszy dzień 
sprzedaży

2/2019 09.01.2019 31.01.2019

3/2019 06.02.2019 28.02.2019

4/2019 06.03.2019 28.03.2019

5/2019 03.04.2019 25.04.2019

6/2019 08.05.2019 30.05.2019

7/2019 05.06.2019 27.06.2019

8/2019 03.07.2019 25.07.2019

9/2019 06.08.2019 29.08.2019

10/2019 04.09.2019 26.09.2019

11/2019 02.10.2019 24.10.2019

12/2019 05.11.2019 28.11.2019

1/2020 05.12.2019 27.12.2019



Dane techniczne  
i zasady przyjmowania reklam

DANE TECHNICZNE

Szczegółowe warunki sprzedaży powierzchni reklamowej, w tym procedury zamawiania, publikacji oraz emisji ogłoszeń i/lub 
reklam w czasopismach wydawanych przez spółki z grupy Burda Polska określone są w Regulaminie Zamieszczania Reklam i 
Ogłoszeń, dostępnym pod adresem www.burdamedia.pl

Format netto 175x254 mm

Format plików PDF wersja 1.3

Nośniki Pliki do 10 MB 
e-mail: reklama@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): 300%

Profil ICC: 
ISO Coated v2_300 (ECI)

Spady min. 5 mm; minimalna 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: lukasz.lewandowski@burdamedia.pl



BENEFITY

Dlaczego prasa
1Prasa angażuje – czytanie odbywa się  

w skupieniu; trudno przy lekturze prasy odda-
wać się jednocześnie innym czynnościom. 

2 Prasa buduje wiarygodność – poprzez „towa-
rzyszenie” czytelnikom i „rozmawianie” z nimi 

(poprzez e-maile, listy, ankiety, komentarze, polemi-
ki) prasa ma opinię doradcy, który umożliwia doko-
nywanie wyboru. Zaufanie, jakim darzą czytelnicy 
swoje tytuły i ich wiarygodność wzmacniają prze-
kaz reklamowy.

3 Prasa pogłębia przekaz – poprzez umieszcza-
nie w reklamie pogłębionego komunikatu 

odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie. 
Reklamy prasowe mogą świadomie prezentować 
inne treści i formy wyrazu niż reklama w innych 
mediach. W ten sposób reklama prasowa może 
wzmacniać i modyfikować wizerunek produktu.

4 Prasa dociera precyzyjnie – bogactwo tematycz-
ne prasy oraz szeroko zakrojone badania czytelnic-

twa i badania konsumenckie pozwalają na precyzyjne 
opisanie czytelnika i tym samym dobre dopasowanie 
medium do reklamowanych produktów.

5  Prasa to medium kreatywne – oferta dla rekla-
modawców jest bardzo szeroka. Poza ogromną 

liczbą formatów na stronach pisma istnieje cały 
szereg różnorodnych form, takich jak wrzutki, wklej-
ki, wszywki, banderole, paski zapachowe, zakładki, 
kalki i wiele innych, które zapadają w pamięć  
i otwierają nowy rozdział w reklamie prasowej. 
Możliwości są niemal nieograniczone.

6 Prasa nie irytuje – z najnowszych badań wynika, 
że widownia telewizyjna jest poirytowana liczbą 

reklam emitowanych w telewizji. Aż 80%* respon-
dentów uznało reklamę telewizyjną za najbardziej 
dokuczliwą, podczas gdy reklamę w prasie za 
dokuczliwą uważa tylko 8%*.
*  Źródło: prezentacja PRO Media House na podstawie badania Demoskopu.



Biuro Reklamy
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

BURDA PUBLISHING POLSKA SP. Z O.O.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
NIP: 897-14-11-483

www.burdamedia.pl

Konto bankowe:  
PLN: 76 1140 1977 0000 4186 6900 1001
EUR: 85 1140 1977 0000 4186 6900 1033
USD: 96 1140 1977 0000 4186 6900 1029
Termin płatności:
po publikacji reklamy, na podstawie  
wystawionej faktury VAT, w terminie  
wskazanym na fakturze lub zamówieniu

Periodyczność: miesięcznik

Zasięg: ogólnopolski

ISSN: 1507-5966

Kontakty

KONTAKTY

Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz
Sales Director 
tel.: +48 22 36 03 641
malgorzata.nocun@burdamedia.pl

Katarzyna Nowakowska
Deputy Sales Director 
kom.: +48 692 440 118
katarzyna.nowakowska@burdamedia.pl

Jacek Dąbrowski 
Senior Account Executive 
kom.: +48 692 440 112
jacek.dabrowski@burdamedia.pl

Anna Urbaniak 
Senior Account Executive 
kom.: +48 692 440 082  
anna.urbaniak@burdamedia.pl


