DES TIN ATION POLAND

Kompleksowa promocja
Polski na zagranicznych
rynkach turystycznych
Dystrybucja: aktywna na terenie polskich stoisk
narodowych oraz na podstawie umów z
organizatorami targów na terenie całych targów
- hostessy w stroju WT zapraszajà do Polski goÊci
odwiedzajàcych targi.
WiadomoÊci Turystyczne wzorem Êwiatowych gazet
majà własnà „skrzynk´” w centrum prasowym
(strefa tylko dla dziennikarzy). Standy prasowe na
terenie targów poza polskim stoiskiem. Wysyłka do
zagranicznych prenumeratorów WT.
NOWOÂå: Wydanie b´dzie dost´pne on-line
do pobrania ze strony internetowej
z aktywnym przenoszeniem z grafiki
promocyjnej na stron´ internetowà
reklamodawcy.

DES TIN ATION POLAND

Wydania promujàce Polsk´ na rynkach zagranicznych 2016
Rynek
skandynawski

AktywnoÊç
Styczeƒ-marzec 2016

Imprezy
Reiseliv, Oslo (Norwegia),
Ferie for alle w Herning (Dania),
Matka, Helsinki (Finlandia)
ITB Berlin

niemiecki

9-13 marca 2016

rosyjski
Moskwa
Obwód
Kaliningradzki
brytyjski

Marzec/Kwiecieƒ 2016 MITT 23-26 marca, Moskwa
AHA „ Jantour”7-9 kwietnia,
Kaliningrad Workshop polsko-rosyjski
corocznie organizowany przez POT
7-9 listopada 2016
Targi Turystyczne WORLD TRAVEL
MARKET w Londynie

Pdf online

Zakres merytoryczny: materiały merytoryczne sà
przygotowywane na zlecenie redakcji WiadomoÊci
Turystycznych, ciekawe praktyczne teksty
o atrakcjach turystycznych w Polsce, dostosowane
do rynku, na którym si´ ukazujà. Współpraca ze
znanymi na Êwiecie osobowoÊciami, które
zapraszajà do Polski. Naszà dewizà jest wysoki
poziom edytorski i nowoczesna szata graficzna.
Publikacje przygotowywane sà w j´zyku odbiorcy,
redakcja odpowiada za tłumaczone teksty.
Dystrybucja i zawartoÊç merytoryczna sà omawiane
z poszczególnymi dyrektorami Zagranicznych
OÊrodków POT.
Łàczny nakład – 150 000 egzemplarzy
Czas promocji dla czterech edycji
– styczeƒ – grudzieƒ 2016

Wydawca: WiadomoÊci Turystyczne, Eurosystem ul. Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa,
tel./fax (+48 22) 822 20 16, wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl

Wydawca: WiadomoÊci Turystyczne, Eurosystem ul. Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa,
tel./fax (+48 22) 822 20 16, wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl

Nakład
35 000
egzemplarzy,
j´zyk angielski
45 000,
j´zyk niemiecki
35 000
egzemplarzy,
j´zyk rosyjski
35 000
egzemplarzy,
j´zyk angielski
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WIADOMOŚCI TUR Y S T Y C ZNE

Cennik netto* dla jednej edycji

WiadomoÊci Turystyczne
pismo bran˝owe pracowników turystyki
obecnoÊç na rynku: od roku 1999
cz´stotliwoÊç wydaƒ: dwutygodnik
nakład: 6000 egzemplarzy
papier: kreda, pełny kolor
format: A3
zasi´g: ogólnopolski
czytelnictwo: prenumerata płatna imienna,
sprzeda˝ egzemplarzowa
teminy wydaƒ: 1 i 16 dzieƒ ka˝dego miesiàca
prenumerata: wersja papierowa i elektroniczna

dane techniczne powierzchni reklamowych
I okładka
II okładka
III okładka
IV okładka
Strona B4

235 mm x 322 mm
235 mm x 322 mm
235 mm x 322 mm
235 mm x 322 mm
235 mm x 322 mm
+ 5 mm na spad
486 mm x 346 mm
160 mm x 240 mm
210 mm x 150 mm
+ 5mm na spad na dole
210 mm x 75 mm
105 mm x 75 mm

Rozkładówka
B5 ( wpisane w B-4)
1/2 strony poziom
1/4 strony poziom
1/8 strony

Wymagania techniczne dostarczania
materiałów reklamowych:
Pliki wektorowe (eps, ai) CMYK – czcionki zamienione na
krzywe; bitmapy – nale˝y dołàczyç jako osobne pliki, PDF
(CMYK) – 300 dpi, TIFF (CMYK) min. rozdzielczoÊç przy 1:1
– 300 dpi, TIFF (grayscale) min. rozdzielczoÊç przy 1:1 – 300
dpi,EPS (bitmapowy, CMYK) min. rozdzielczoÊç przy 1:1 –
300 dpi, EPS (bitmapowy, grayscale) min. rozdzielczoÊç przy
1:1 – 300 dpi
Zastrze˝enia dodatkowe:
• w reklamie przechodzàcej przez grzbiet teksty muszà byç
odsuni´te od niego min. z ka˝dej strony o 2.5 mm
• w przypadku reklam wykonanych ze spadem – teksty odsuni´te od linii ci´cia co najmniej 7 mm

13 500 pln
9 800 pln
9 800 pln
15 000 pln
8 200 pln
12 100 pln
5 950 pln
4 550 pln
2 550 pln
1 700 pln

Dostarczenie plików:
• ftp.eurosys1.nazwa.pl
• wt@wiadomosciturystyczne.pl
• nazwa pliku powinna jednoznacznie go identyfikowaç.
W przypadku poprawek nazwa musi zawieraç
czytelnà informacj´ o kolejnej (poprawionej) wersji
• przesłanie plliku nale˝y potwierdziç mailem
wt@wiadomosciturystyczne.pl.
Dla reklam kolorowych zalecane jest przesłanie proofa.
Redakcja słu˝y pomocà przy tłumaczeniu tekstów oraz
opracowaniu graficznym materiału.
*do cen nale˝y doliczyç 23%VAT.
Cennik obowiàzuje od 1 stycznia 2015 roku

Formaty powierzchni reklamowych
Strona B4

rozkładówka

B5

1/2 poziom

(wpisane
w B-4)

235 mm x 322 mm
(+ 5mm spad)

470 mm x 322 mm
(+ 5mm spad)

210mm x 150 mm
(+ 5mm spad na dole)

160 mm x 240 mm

okładka
1/8
1/4 poziom
210mm x 75mm

(poziom)

105mm x 75mm

235 mm x 322 mm
(+ 5mm spad)

Wydawca: WiadomoÊci Turystyczne, Eurosystem ul. Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa,
tel./fax (+48 22) 822 20 16, wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl

dystrybucja: imienna prenumerata, prenumerata
i sprzeda˝ przez spółki kolporterskie: Ruch,
Kolporter, Garmond Press. Wysyłka i dystrybucja
własna na kongresach bran˝owych.
Dystrybucja daje pewnoÊç, ˝e materiały
informacyjne i promocyjne trafià do osób
bezpoÊrednio zainteresowanych i b´dà nie tylko
narz´dziem kształtowania Paƒstwa wizerunku
ale doskonałà formà kontaktów biznesowych.

Lider na rynku profesjonalnej informacji branżowej
Czytelnicy WiadomoÊci Turystycznych to kadra kierownicza, właÊciciele biur podró˝y w Polsce, dyrektorzy
przedsi´biorstw zwiàzanych z turystykà odpowiedzialni za współprac´ z bran˝à, gestorzy bazy noclegowej,
naczelnicy wydziałów turystyki w jednostkach samorzàdowych, właÊciciele firm przewozowych, piloci, przewodnicy,
studenci i kadra naukowa.
Dwutygodnik opisuje najwa˝niejsze bran˝owe zagadnienia turystyczne w Polsce i na Êwiecie. Dostarcza aktualnych i
rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Publikuje akty prawne, dokumenty
prezentacje niezb´dne w codziennej pracy bran˝y, prezentuje najwa˝niejsze inicjatywy Êrodowiska i nowe trendy w
Êwiatowym biznesie turystycznym. Pokazuje najciekawsze produkty turystyczne w Polsce i za granicà, przedstawia
przykłady działaƒ wartych naÊladowania, ludzi, którzy odnieÊli sukces i od których warto si´ uczyç. Rzetelne
informacje i przejrzysta szata graficzna tworzà profesjonalne medium nieodzowne w codziennej pracy ka˝dej firmy.
Redakcja WiadomoÊci Turystycznych przygotowuje publikacje promujàce Polskà ofert´ turystycznà poza granicami
kraju na rynku skandynawskim, niemieckim, rosyjskim, ukraiƒskim i brytyjskim. Wydania specjalne rozszerzone sà
o targowe wydania krajowe, prezentacje destynacji zagranicznych, dodatki regionalne i wydawane edycyjnie
roczne raporty bran˝owe – raport Turoperatorzy, Rynek Lotniczy, Szkoły Wy˝sze, Turystyka szkolna i młodzie˝owa.

Kontakt
Wydawca: Eurosystem, Jarosław Śleszyński,
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 78/30,
Tel.: (+48 22) 822 20 16,
Faks: (+48 22) 823 78 83,
wt@wiadomosciturystyczne.pl
www.wiadomosciturystyczne.pl

Redakcja: Ewa Kubaczyk – Redaktor
prowadząca,
Dział reklamy: Jagoda Walczak – Dyrektor
Joanna Mputu Lese – Doradca ds. klienta
kluczowego
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Wydania specjalne na rynek polski 2016

Wydania specjalne na rynek polski 2016

Nazwa

Specyfikacja

AktynoÊç

Dystrybucja

Nazwa

Specyfikacja

AktynoÊç

Dystrybucja

Tour Salon ,
12-14 lutego 2016 r.

Nakład: 25 000 egzemplarzy,
Kreda, pełny kolor,
Du˝y format (B-4)
240mm na 340mm

12-13 –14
lutego 2016

Wystawcy i goÊcie odwiedzajàcy
Tour Salon 2016,
Aktywna dystrybucja przez
hostessy

Targi LATO 2016
Warszawa

Nakład: 25 000 egzemplarzy
Kreda, pełny kolor,
Du˝y format (B-4)
240mm na 340mm

22-24
kwietnia 2016

Wystawcy i goÊcie odwiedzajàcy
Targi LATO 2016
Aktywna dystrybucja
przez hostessy, stoisko WT,
recepcja targów

Turystyka szkolna
i młodzie˝owa

Nakład: 56 000 egzemplarzy
Kreda, pełny kolor,
Du˝y format (B-4)
240mm na 340mm

marzec 2016
– luty 2017

prenumeratorzy WiadomoÊci,
Turystycznych, Targi Turystyczne
GLOB, Katowice GTT, Gdaƒsk;
Targi Lato, Warszawa
Targi Turystyczne, Kraków
TT Warsaw, Warszawa
Tour Salon, Poznaƒ

Turystyka Kulinarna
Kulinarnie przez
polskie regiony

Format: A4
Pełny kolor, kreda,
Nakład: 96 000 egzemplarzy

wrzesieƒ 2016
– sierpieƒ 2017

Turystyka Weekendowa
2016

Format: A4
Pełny kolor, kreda,
Nakład: 96 000 egzemplarzy

kwiecieƒ 2016
– marzec 2017

prenumeratorzy WiadomoÊci
Turystycznych, Salony EMPiK,
hotele z zapleczem SPA, prywatne
kliniki medyczne (dystrybucja z
miesi´cznikiem dla aktywnych kobiet
„˚yj zdrowo i aktywnie”- czerwiec),
bezpłatna dystrybucja wÊród turystów
indywidualnych na najwi´kszych
mi´dzynarodowych imprezach
turystycznych w Polsce – dystrybucja
aktywna (hostessy, recepcja targów,
stoisko WiadomoÊci Turystycznych):
Targi Lato , Warszawa; Tour Salon ,
Poznaƒ; TT Warsaw 6, Warszawa;
targi GLOB , Katowice.

Targi Polagra, Smaki regionów,
Finał Konkursu na najlepszy
produkt regionalny w czasie targów
Smaki Regionów.
Salony EMPiK, hotele z zapleczem
SPA, prywatne kliniki medyczne
(dystrybucja z miesi´cznikiem dla
kobiet „˚yj zdrowo i aktywnie”).
Prenumeratorzy WiadomoÊci
Turystycznych.
Bezpłatna, aktywna dystrybucja
poprzez hostessy wÊród wystawców
i goÊci na najwi´kszych
mi´dzynarodowych imprezach
turystycznych w Polsce: Tour Salon,
Poznaƒ, TT Warsaw , Warszawa
GLOB , Katowice, Festiwal Turystyki
i Czasu Wolnego, Gdaƒsk
Lato 2016, Warszawa.
Mi´dzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel,
Kielce,

TT Warsaw,
24-26 listopada 2016 r.

Nakład: 25 000 egzemplarzy
Kreda, pełny kolor,
Du˝y format (B-4)
240mm na 340mm

24-26
listopada 2016

Wystawcy i goÊcie odwiedzajàcy
Targi TT Warsaw 2016
Aktywna dystrybucja
przez hostessy, stoisko WT,
recepcja targów

Turystyka
uzdrowiskowa

Format: A4
Pełny kolor, kreda,
Nakład: 96 000 egzemplarzy

czerwiec 2016
– maj 2017

Salony EMPiK, hotele z zapleczem
SPA, prywatne kliniki medyczne
(dystrybucja z miesi´cznikiem dla
aktywnych kobiet „˚yj zdrowo
i aktywnie”), prenumeratorzy
WiadomoÊci Turystycznych, bezpłatna
dystrybucja wÊród turystów
indywidualnych na najwi´kszych
mi´dzynarodowych imprezach
turystycznych w Polsce – dystrybucja
aktywna (hostessy, recepcja targów,
stoisko WiadomoÊci Turystycznych):
Tour Salon , Poznaƒ; TT Warsaw ,
Warszawa; targi GLOB , Katowice;
targi MTT Gdaƒsk, Targi Lato ,
Warszawa.

Wydawca: WiadomoÊci Turystyczne, Eurosystem ul. Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa,
tel./fax (+48 22) 822 20 16, wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl
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