Media kit 2021

„Otoczenie Domu”
Profil magazynu
„Otoczenie Domu” to magazyn, który w całości poświęcony jest pielęgnacji
ogrodu i aranżacji przestrzeni wokół domu – zarówno od strony technicznej,
jak i wizualnej. Wskazuje, jak dbać o przydomową zieleń, zaaranżować
przestrzeń relaksu, prywatne spa, wybrać odpowiednie meble, dodatki
i oświetlenie. Wydanie skierowane jest też do posiadaczy niewielkich tarasów
i balkonów, gdzie efektywne wykorzystanie przestrzeni jest tak ważne.

Dystrybucja
Ogólnopolska: za pośrednictwem najważniejszych kolporterów: Kolporter,
Ruch, Garmond, Pol Perfect w sieciach: Empik, Trafika, HDS, na stacjach paliw,
online, serwisy internetowe:
www.dobra-mama.pl, www.dobre-produkty.pl, www.e-Kiosk.pl, www.e-gazety.
pl, www.nexto.pl, www.publio.pl, www.eprasa.pl.
Bezpośrednia, podczas największych targowych imprez branżowych.

Grupa docelowa
Osoby poszukujące inspiracji do aranżacji mieszkań, domów i ogrodów,
architekci wnętrz, a także wszyscy zainteresowani designem oraz
najnowszymi trendami w zakresie wzornictwa użytkowego.

Formy promocji
Inserty, dodatki, wystawki w salonach prasowych,
na stacjach benzynowych.

Nakład 10 000 egzemplarzy
Nakład rozpowszechniany płatny, czyli suma sprzedaży egzemplarzowej
wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty
wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form
rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Sprzedaż ogółem, czyli suma sprzedaży egzemplarzowej wydań
drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form
prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.

„Otoczenie Domu” w liczbach

10 tys.
nakład

70

wydanych edycji

Znajdziesz nas

w salonach prasowych oraz:

15

lat na rynku

2
wydania w roku

22 tys.+ 312 tys.+
fanów na Facebooku

odsłon serwisu wnetrzeiogrod.pl

Tematyka „Otoczenia Domu” na 2021

NR 1/71/2021

Najnowsze trendy w organizacji przestrzeni
wokół domu przedstawione na łamach przejrzystych moodboardów
Porady: pielęgnacja kwiatów
Rośliny w ogrodzie: nasiona (trawy, kwiaty),
nawozy, donice
Wyposażenie tarasu: meble ogrodowe (sofy,
fotele, stoliki)
Garden party: grille, akcesoria, ceramika, kosze
piknikowe, lampiony, ozdoby
Nawierzchnie: kostka brukowa, deski tarasowe,
deski kompozytowe, cegła elewacje: tynki, kamienie
dekoracyjne, deski kompozytowe
Trawnik: kosiarki, podkaszarki, sekatory, pilarki,
roboty koszące, urządzenia wysokociśnieniowe
Nawadnianie: zraszacze, węże ogrodowe
Bezpieczeństwo: bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia
z kamienia, alarmy, bramy garażowe, inteligentne
systemy zabezpieczeń, domofony, bramy garażowe
Relaks: hamaki i huśtawki
Strefa spa: jacuzzi, baseny, przydatne akcesoria
Zadaszenie: rolety, żagle, markizy, pergole
Ogród latem: pielęgnacja i niezbędne sprzęty
Inne: porady ekspertów, nowości produktowe

NR 2/72/2021

Terminarz edycji
Otoczenie Domu
Otoczenie Domu

Najnowsze trendy w organizacji przestrzeni
wokół domu przedstawione na łamach przejrzystych moodboardów
Na balkon: meble ogrodowe, donice, dodatki,
kwietniki, stoliki
Porady: pielęgnacja kwiatów
Rośliny w ogrodzie: donice, osłonki, nawozy
Elewacje: tynki, kamienie dekoracyjne, deski
kompozytowe
Nawierzchnie: kostka brukowa, deski tarasowe,
deski kompozytowe, cegła, klinkier
Trawnik: kosiarki, roboty koszące, narzędzia
Impregnacja: środki do impregnacji drewna
Bezpieczeństwo: bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia kamienne, murki gabionowe, alarmy, bramy
garażowe, inteligentne systemy zabezpieczeń,
siłowniki, napędy do bram, drzwi zewnętrzne
Oświetlenie: lampy
Strefa spa: domowe baseny, zadaszenia basenów
Zadaszenie: rolety pionowe, rolety poziome,
markizy, pergole
Ogród jesienią: pielęgnacja i niezbędne
sprzęty (sekatory, nożyce, dmuchawy, myjki
wysokociśnieniowe, zamiatarki)
Inne: porady ekspertów, nowości produktowe

Formaty reklam

Numer wydania

Materiały do

Emisja

NR 1/71/2021
NR 2/72/2021

19.03.2021
20.08.2021

kwiecień – wrzesień
wrzesień – kwiecień

Cena

Format

10 100 zł
9100 zł
14 600 zł
6650 zł
3800 zł
3800 zł
2900 zł

210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
105 x 297 mm
210 x 148 mm
70 x 297 mm

Cena

Format

9500 zł
5500 zł

420 x 297 mm
210 x 297 mm

Cennik reklam
Reklama gotowa
II okładka
III okładka
IV okładka
1 strona prawa
1/2 strony (pion)
1/2 strony (poziom)
1/3 strony

Artykuł sponsorowany
2/1 rozkładówka
1 strona prawa

Rozkładówka 420 mm x 297 mm

Cała strona
210 mm x 297 mm

1/2 strony – pion
105 mm x 297 mm

1/2 strony – poziom
210 mm x 148 mm

1/3 strony – pion
70 mm x 297 mm

Specyfikacja techniczna:
• tryb kolorów: CMYK
• rozdzielczość bitmap: 300 dpi
(w formacie JPG, TIFF, PSD)
• spady: 5 mm

•
•
•
•

minimalna odległość obiektów od krawędzi strony: 3 mm
margines od grzbietu: 4 mm
pliki wektorowe: EPS, PDF
zamiana wszystkich tekstów na krzywe

Formy reklamowe na WWW i Facebooku

BANER 750 x 100 px

TEMAT/produkt
TYGODNIA
WPIS
POLECAJĄCY
PRODUKT
LUB FIRMĘ

BANER 468 x 60 px

BANER

265 x 200 px

www.otoczeniedomu.com

22 tys.+

Polubień na Facebooku

www.facebook.com/wnetrzeiogrod

121 tys.

Średni miesięczny zasięg
postów na Facebooku

Cennik reklam na WWW i Facebooku
TEMAT TYGODNIA – na stronie głównej wyróżniony przez tydzień (polecamy go na Facebooku)
PRODUKT TYGODNIA – prezentacja produktu z przelinkowaniem na stronę klienta, na stronie głównej wyróżniona przez tydzień
PREZENTACJA FIRMY: logo + adres + produkty
rotujący BANER MAŁY 468 x 60 px (waga max 80 kb) – na stronie głównej
BANER 265 x 200 px (waga max 80 kb) – na stronie głównej
BANER DUŻY 750 x 100 px (waga max 80 kb) – na stronie głównej
POP-UP – szerokość min. 400 px
POLECAMY – możliwość interakcji na fanpage’u „Wnętrze i Ogród”
PUBLIKACJA informacji PRASOWYCH – na stronie www.otoczeniedomu.com i polecanie wpisów na Facebooku

400 zł/tydz.
450 zł/tydz.
1500 zł/12 mies.
250 zł/mies.
300 zł/mies.
400 zł/mies.
450 zł/mies.
ustalenia indywid.
ustalenia indywid.

Wydawnictwo Dobry Dom
35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl
www.grupadobrydom.pl

BIURO REKLAMY
reklama@grupadobrydom.pl
tel. 669 446 464

