Media Kit 2022

Małe kroki
wielkie rezultaty

O nas
Women’s Health jest najszybciej rozwijającym się
kobiecym magazynem lifestylowym w Polsce i na
świecie. Co miesiąc dajemy Czytelniczkom inspiracje: do
działania, do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim
życiu, do brania spraw w swoje ręce. Świat Women’s
Health jest światem młodych, ambitnych kobiet, które
chcą same decydować o sobie i swoim życiu, ale szukają
motywacji i sprawdzonych porad. Znajdują w WH starszą,
bardziej doświadczoną koleżankę, która rozstrzygnie
uczuciowe rozterki, doradzi w sprawach stylu i urody,
z którą chodzi się ćwiczyć na siłowni i staje razem
w kuchni, by ugotować coś pysznego. To jest właśnie
tajemnica sukcesu Women’s Health – partnerstwo
i kompetencje.

Podstawowe dane
» cena egzemplarzowa

9,99 PLN

» częstotliwość publikacji

miesięcznik

» czytelnictwo

187 tys.*

» średni nakład

54 830 szt.**

» rozpowszechnianie (średnia)

27 023 szt.**

* Dane: XI’20-X’21 (CCS).
** Dane własne (średnia): I-VII’21.

Bardzo dobre parametry jakościowe w grupie luksusowych pism kobiecych
» adExposure – 11,3 (średnia liczba kontaktów czytelnika z reklamą)
» adExposureTime – 6,4 sek. (średnia liczba sekund oglądania reklamy przez czytelnika)
Dane: Badanie PBC (okres listopad 2020 – listopad 2021)
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Profil czytelniczki
Czytelniczka WH to nowoczesna konsumentka
Średni wiek 33 lata
Płeć: kobieta 74,3%; affinity 144
Wykształcenie niepełne wyższe 31,4%; affinity 343*
Wykształcenie wyższe 22,9%; affinity 146
Dochód 3000+ 38,9%; affinity 121
Zawód: dyrektorki, wolne zawody 32,5%; affinity 361*
Zawód: właścicielki firm, pozostałe umysłowe zawody 26,7%; affinity 134
Mieszkanka miast 50 000+ 41,1%; affinity 120
Zna przynajmniej jeden język obcy 89,3%; affinity 134*
Korzysta z aplikacji bankowych 74%; affinity 156*
Wyjeżdża turystycznie 57%; affinity 159*
Posiada samochód w gosp. domowym 81,5%; affinity 104
Kupiła w ciągu ostatnich 30 dni, dla siebie, ubrania, buty, dodatki 70,9%; affinity 145

* Najwyższa cecha czytelnicza wśród konkurencyjnych pism
Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: CCS XI 2020 – październik 2021
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strona www i media społecznościowe
www.womenshealth.pl
» PV (odsłony) 1 542 615
» UU (unikalni użytkownicy) 450 661
» Średni bounce rate 34,74%
» Podział mobile/desktop 89%/11%
Statystyki: Google Analytics – II 2022

Ponad

225 000
fanów
na facebooku

Ponad

450 000
unikalnych
użytkowników

Liczba fanów na Facebooku ponad 225 tys.
Średni zasięg posta na Facebooku ponad 25 tys.
Liczba fanów na Instagramie ponad 15 tys.
Dane: FB, IG – II 2022

Strona internetowa womenshealth.pl to jedno z nielicznych w polskim Internecie źródeł sprawdzonych, wiarygodnych informacji
oraz porad dla nowoczesnych, aktywnych i ambitnych kobiet. Regularnie aktualizowana i rozwijana, stanowi uzupełnienie treści
zamieszczanych w papierowym wydaniu WH. Daje możliwość
integracji przekazu reklamowego Klientów z treściami redakcyjnymi. Poprzez różne cyfrowe kanały komunikacji oraz różne formy przekazu reklamowego jesteśmy w stanie w optymalny
sposób dotrzeć do zamożnych, atrakcyjnych konsumentek
oferując konkretne marki (produkty czy usługi) w interesujący, preferowany w dzisiejszych czasach sposób.
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cennik powierzchni reklamowej

Wymiar
reklamy
Ceny
reklam
[PLN
netto]

Format

1/1

2/1

1/2 V

1/2 H

1/3 V

1/3H

1/4V

1/4 H

1/4 T

szerokość
x wysokość [mm]

210 x 280

420 x 280
(rozkładówka)

100 x 280

210 x 135

70 x 280

210 x 90

54 x 280

210 x 65

87 x 118

Prawa strona

145 200

105 600

105 600

66 000

66 000

50 160

50 160

50 160

Lewa strona

129 800

95 040

95 040

52 800

52 800

44 880

44 880

44 880

Advertorial prawa str.

189 200

137 280

137 280

—

—

—

—

—

Advertorial lewa str.

171 600

124 080

124 080

—

—

—

—

—

291 360
295 680

Okładki
II
III
IV
II okł. + 3 str.

Rabaty
172 920
145 200
237 600
319 440

2x1
3x1
4-6x1

3%
5%
8%

7-9x1

10%

10-12x1

12%

Dopłaty
za I część pisma
rekl. sama na stronie
za lokalizację specjalną
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Regulamin sprzedaży powierzchni reklamowej
1. Warunkiem publikacji reklamy (ogłoszenia) jest odesłanie potwierdzenia zamówienia na adres Zleceniobiorcy,
podpisanego przez osobę upoważnioną i opieczętowanego firmową pieczęcią Zleceniodawcy.
2. Wydawca gwarantuje niezmienność stawek cenowych
do końca roku kalendarzowego dla nieodwołalnych zamówień złożonych przed terminem zmian cen. Opublikowane w cenniku stawki nie obejmują przygotowania projektu
i opracowania graficznego reklamy (ogłoszenia).
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia na
swój koszt wzoru oryginału (proof) i gotowej reklamy w formie elektronicznej – zgodnie z wymaganiami technicznymi i formatami reklam opisanymi w „cenniku”
4. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku dostarczenia materiałów nieodpowiedniej jakości, dostarczenia ich z opóźnieniem lub niedostarczenia w ogóle – w wyniku czego nie doszło do publikacji
reklamy (ogłoszenia). W konsekwencji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówionej
usługi.
5. Materiały nie będą zwracane, chyba że na specjalne życzenie Zleceniodawcy w okresie do trzech miesięcy od
ostatniej publikacji.
6. Wydawca nie gwarantuje Zleceniodawcy, że reklama
będzie opublikowana na konkretnej, zamówionej stronie,
a także tego, że obok reklamy Zleceniodawcy nie ukaże
się reklama konkurencyjnej firmy, chyba, że zainteresowane strony zawrą stosowną umowę normującą te kwestie
w odmienny sposób.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania i prezentowania jakichkolwiek treści lub materiałów
graficznych, co do których uzna, że mogą naruszać prawo,
dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz pra-

wa osób trzecich jak również są niezgodne z linią redakcyjną magazynu i wizerunkiem jego marki.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności (zależnych lub
niezależnych od Wydawcy) uniemożliwiających emisję reklamy w nieprzerwanym cyklu, Wydawca gwarantuje stosowne powtórzenie emisji reklamy, pokrywające zakres
ilościowy emisji wynikających ze złożonego zamówienia.
9. Złożone zamówienie może być anulowane najpóźniej do
ostatecznego terminu składania zamówień na dany numer
określonego w „cenniku” jako „Terminy – zamówienia”. Zamówienie dotyczące dowolnej strony okładki magazynu
nie podlega anulowaniu.
10. W razie wycofania się Zleceniodawcy ze zlecenia reklamowego w trakcie jego realizacji, Zleceniobiorca nabywa
prawo do korekty rabatów, do wysokości odpowiadającej
rabatowi należnemu liczbie zrealizowanych zamieszczeń
reklam lub ogłoszeń – zgodnie z aktualnie obowiązującym
cennikiem.
11. Zleceniodawca przekazując Wydawcy jakiekolwiek materiały przeznaczone do publikacji oświadcza i zapewnia,
że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych i pokrewnych do przekazanych Motor-Presse Polska
materiałów (dalej: Materiały) jako całości i wszelkich utworów, znaków towarowych, wizerunków, wchodzących w ich
skład , którymi to prawami może swobodnie rozporządzać
i z nich korzystać, a wykorzystanie Materiałów nie będzie
zagrażało i nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności nie naruszy ich majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych (w tym praw do wizerunków) oraz
zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia wydania konkretnego Materiału, związane z nim wszelkie prawa osób
trzecich w związku z jego zawartością i nie istnieją przeszkody do wykorzystania Materiału zgodnie ze złożonym
Zleceniem i niniejszym Regulaminem.

12. Zleceniodawca/Reklamodawca oświadcza, iż przekazana do publikacji reklama/ogłoszenie jest zgodne z prawem.
13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam i ogłoszeń. Strony wyłączają jakąkolwiek
odpowiedzialność Wydawcy związaną z publikacją reklamy (ogłoszenia) i jego treścią. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu w pełnym zakresie przewidzianym przez
prawo, przejmuje na siebie Zleceniodawca. W razie wystąpienia do Wydawcy przez osobę trzecią z jakimikolwiek
wnioskami, czy roszczeniami wynikającymi z faktu publikacji zamówionego ogłoszenia (reklamy), Zleceniodawca
zrekompensuje Wydawcy, jako wyłącznie odpowiedzialny,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko
niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Wydawcę od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu,
w szczególności wstąpi w miejsce Wydawcy do wszelkich
toczących się postępowań w sprawie, w tym negocjacyjnych, sądowych czy administracyjnych. W przypadku powstania podstawy do poddania w wątpliwość zapewnień
Zleceniodawcy zawartych w niniejszym punkcie, Wydawca
ma prawo uchylić się od swojego oświadczenia o przyjęciu zamówienia na publikację ogłoszenia, z powołaniem
się na błąd istotny wywołany przez Zleceniodawcę, a dotyczący przedmiotu zamówienia.
14. Wydawca niezwłocznie po dokonaniu publikacji reklamy (ogłoszenia) wystawi i dostarczy fakturę, na podstawie której Zleceniodawca dokona zapłaty należności z niej
wynikającej w terminie czternastu dni od daty otrzymania
w formie przelewu na konto:

biorcy, nawet jeśli udostępnienie takie pozostaje bez skutku dla zobowiązań Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy.
16. „Poprzez zlecenie kampanii/usługi reklamowej Reklamodawca nie zyskuje dostępu do danych osobowych odbiorców przekazów reklamowych administrowanych przez
Motor-Presse Polska sp. z o.o., która do świadczenia usług
wykorzystywać będzie wyłącznie dane, dla których jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poprzez zlecenie kampanii/usługi
reklamowej Reklamodawca nie staje się administratorem
danych osobowych w odniesieniu do takich w/w danych
osobowych, Reklamodawca nie zyskuje także prawa do
jakiegokolwiek przetwarzania takich danych. W razie woli
ich przetwarzania o ile zasad przetwarzania nie reguluje
odrębna umowa zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Motor – Presse Polska sp. z o.o., Reklamodawca zobowiązany
jest do samodzielnego uzyskania tytułu prawnego do przetwarzania danych osobowych, oraz dopełnienia wszelkich
warunków legalności ich przetwarzania przewidzianych
w RODO.”
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zleceniu
zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie prasowym i ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

BANK PEKAO S.A. o/Wrocław Rynek 1
nr konta: 32 1240 6814 1111 0000 4939 3330
15. Zleceniodawca nie ma prawa do udostępniania zamawianej powierzchni osobom trzecim bez zgody Zlecenio-
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harmonogram wydawniczy 2022
Numer wydania

Zamówienia

Materiały

1-wszy dzień sprzedaży

03/2022

2022.01.14 piątek

2022.01.21 piątek

2022.02.11 piątek

04/2022

2022.02.11 piątek

2022.02.18 piątek

2022.03.11 piątek

05/2022

2022.03.18 piątek

2022.03.25 piątek

2022.04.15 piątek

06/2022

2022.04.15 piątek

2022.04.22 piątek

2022.05.13 piątek

07-08/2022

2022.05.13 piątek

2022.05.20 piątek

2022.06.10 piątek

09/2022

2022.07.15 piątek

2022.07.22 piątek

2022.08.12 piątek

10/2022

2022.08.26 piątek

2022.09.02 piątek

2022.09.23 piątek

11/2022

2022.09.23 piątek

2022.09.30 piątek

2022.10.21 piątek

12/2022

2022.10.21 piątek

2022.10.28 piątek

2022.11.18 piątek

01-02/2023

2022.11.18 piątek

2022.11.25 piątek

2022.12.16 piątek
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Informacje techniczne
1. Wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy
umieszczać w odległości co najmniej 5 mm od formatu pisma po
obcięciu. Od krawędzi klejenia (środka pisma) odległość ta powinna
wynosić min. 10 mm.
2. Należy zachować 10 mm odstępu od linii formatu dla istotnych
elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do
krawędzi strony).
3. Wymiar pełnej strony reklamowej: 210 x 280 mm + po 5 mm
spadu z każdej strony.
4. Efektywny rozmiar rozkładówek umieszczonych na wewnętrznych
stronach okładki oraz zewnętrznych stronach bloku ograniczony jest
pozycją bigi bocznej i standardowo ulega zmniejszeniu o 5 mm.
5. Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu (dot. oprawy klejonej) jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia
książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi
strony) powinna być uwzględniona w pliku. Sugerowana wielkość
tego zdublowania to od 2-3 mm z każdej strony. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.
6. Całostronicowe reklamy nie powinny zawierać znaczników cięcia,
paserów, pasków kalibracyjnych ani innych elementów znajdujących
się poza formatem strony powiększonym o 5 mm spady.
7. Cienkie (poniżej 0,75 pkt.) linie lub elementy grafiki (np. kratka)
powinni być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to również czcionek oraz obiektów w kontrze (dla typowych fontów 8 pkt. i mniej).
8. Separacje barwne
a) Suma wartości tonalnych Total Ink Limit (TIL) maks. 300%
b) Nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z K, ale należy
zawsze zachować limit TIL. (Parametr MaxK nie powinien przekraczać 95%.)

9. Podczas obróbki plików kompozytowych drukarnia odpowiada
za overprinty, knockouty i trapping wg następujących zasad:
a) obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint),
b) overprint we wszystkich innych obiektach jest wyłączany
(knockout),
c) nadsyłanie plikow kompozytowych zawierających trapping jest
niedozwolone.
10. Dopuszczalne formaty plików:
a) PDF (wszystkie obiekty rastrowe w pliku muszą być rozseparowane na CMYK, fonty osadzone w pliku).
b) Eps (wszystkie obiekty rastrowe w pliku muszą być rozseparowane na CMYK, fonty skonwertowane na krzywe).
c) Tif (bez warstw, spłaszczony, CMYK). Zalecana kompresja LZW.
d) Jpg (CMYK).
11. Plik nie może zawierać osadzonych profili kolorystycznych.
12. Do każdej reklamy musi zostać dostarczony proof kolorystyczny.
Na każdej stronie proofa powinien się znajdować pasek kontrolny.
Jeżeli to możliwe, zalecany jest pasek Ugra/FOGRA MediaWedge
V. 2.0.
13. Nie przyjmujemy dokumentów otwartych!
14. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za poprawne przeniesienie na płytę plików niezgodnych z powyższymi zaleceniami oraz
zawierających kod PostScriptowy pochodzący bezpośrednio lub
pośrednio z programu CorelDraw.
15. Sprawdzenie reklamy przez pracownika Motor-Presse Polska
nie wyłącza odpowiedzialności klienta za błędy w druku wynikające
z przygotowania pliku niezgodnie z powyższą specyfikacją.

Materiały w postaci elektronicznej proszę
wysyłać mailem lub (dla plików powyżej 15 MB)
w postaci linku do pliku (wetransfer, onedrive,
google drive lub podobne) lub nadsyłać na
nośniku CD, na adres wydawnictwa
(proszę umieścić tytuł gazety).
Motor-Presse Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
UWAGA: Materiały reklamowe będą odsyłane
tylko na życzenie klientów.
Pytania dotyczące kwestii technicznych
prosimy kierować do pana Zbigniewa Skrzypka.
zbigniew.skrzypek@mpp.pl
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Kontakty
Dyrektor biura reklamy
Maciej Musiał
maciej.musial@mpp.pl
Business Development & Marketing Director
Rafał Stańczak
rafal.stanczak@mpp.pl
Brand manager
Ewa Ostaszewska-Krawiec
ewa.krawiec@mpp.pl
Promocja
Anna Turecka
anna.turecka@mpp.pl

Sprzedaż reklam
Tomasz Międlarz
tomasz.miedlarz@mpp.pl
Tomasz Czyszkowski
tomasz.czyszkowski@mpp.pl
Jacek Kontecki
jacek.kontecki@mpp.pl
Katarzyna Kędzior
katarzyna.kedzior@mpp.pl
Marek Włodarczyk
marek.wlodarczyk@mpp.pl
Beata Suchorak
beata.suchorak@mpp.pl

Motor-Presse Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. +48 71 780 66 11

Radosław Tomkowski
radoslaw.tomkowski@mpp.pl
Reklama
reklama@mpp.pl
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Pozytywna idea
Czytelniczki sięgają po Women’s Health – wiodący
lifestylowy magazyn na rynku – gotowe na pozytywne
zmiany w swoim życiu. My pokazujemy im, jak ich
dokonać w oparciu o sprawdzoną ekspercką wiedzę
naukową, oferując motywację i narzędzia potrzebne
do podjęcia tego kroku. Czy robisz pierwszy krok, czy
kolejny Women’s Health będzie zawsze Cię wspierał.
Te małe zmiany składają się na większe, przełomowe
chwile Twojego życia.

Małe kroki
wielkie rezultaty
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