
Profil magazynu

Dystrybucja 
Empik, Ruch, Kolporter, Pol Perfect, Garmond, sieć HDS, hipermar-
kety budowlane i stacje benzynowe oraz na stronach internetowych:  
www.dobre-produkty.pl, www.wnetrzeiogrod.pl.

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

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.

Kierując się 20-letnim doświadczeniem w wnętrzarskiej branży wydawn-
iczej oraz w odpowiedzi na oczekiwania Czytelnika, poszukującego 
wśród tytułów na rynku, precyzyjnego przeglądu najnowszych trendów  
i oferty rynkowej powstała hybryda, skupiająca najważniejsze  
zagadnienia branży wnętrzarskich: 
	 KUCHNIE,	ŁAZIENKI,	SALONY	i	SYPIALNIE 
Tytuł skierowany jest do osób urządzających dom, pasjonatów  
projektowania, poszukujących funkcjonalnych i oryginalnych rozwiązań. 
To źródło wiedzy i inspiracji, a także zakupowy przewodnik dla osób 
ceniących styl oraz jakość. Na łamach magazynu pojawią się stałe 
działy: salon, kuchnia, łazienka, sypialnia łącząc w sobie zamiłowanie 
do designu i nowości, dzięki którym odkrywamy tajniki sztuki, jaką jest 
projektowanie i dekoracja

Badania CzytelniCtwa
Dotyczące czytelników magazynu „Wnętrza domów”

Płeć Wykształcenie

Nie ma dochodu

3–5 tys. zł

Ponad 5 tys. zł

do 3 tys. zł

4–5 tys. zł

Dochód

mężCzyźni

4%

96%
KoBiety

67,2%

24,7%

5,7%

2,4%

Wyższe

Średnie

Zasadnicze 
zawodowe

Podstawowe

Wiek

18,2%

20-35

4,5%

50+

77,3%

35-50

2,7%

14,7%

7,6%

44,8%

30,2%

Dane pochodzące z wewnętrznych badań czytelnictwa, wykonanych podczas 27 imprez targowych wnętrzarskich
i budowlanych w kraju w 2017 roku, na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych na grupie liczącej 10 200 osób.
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tematyKa „wnętrza domów” na 2019
Kuchnia
Kuchnia z wyspą. Przegląd mebli i AGD 
dedykowanych zabudowanie wyspowej
Inteligentne AGD
ŁAZIENKA
Minimalizm w łazience. Produkty o prostych liniach: 
ceramika, armatura, odpływy liniowe
Funkcja w dyskretnej formie. Zestawy podtynkowe, przyciski
SaLOn
Salonowe uniwersum. Meble i dodatki do salonu od A do Z
Co mówią kolory podłóg. Producenci podpowiadają jaki 
kolor podłogi wybrać
SYPiaLnia
Klimatyczny mosiądz. Lampy, elementy dekoracyjne
Sypialnia w stylu scandi. Łóżka, tapety, podłogi, drzwi

Kuchnia
Energooszczędne innowacje. AGD oszczędzające 
energię i armatura zmniejszająca zużycie wody
Strefa gotowania. Okapy, płyty, piekarniki 
ŁAZIENKA
Łazienkowe detale
Przegląd przycisków spłukujących
SaLOn
Z miłości do drewna. Prezentacja krzeseł i stołów z drewna
Jadalnia marzeń. Aranżacje zestawów krzeseł i stołów 
SYPiaLnia
Na dobranoc. Poszewki na poduszki i pościele
Ciepło pod stopami. Dywany do sypialni
Sypialnia z klasą. Tapety, fototapety

Kuchnia
Patenty na kuchenne zapachy
Materiał poradnikowy na temat wyboru 
odpowiedniego okapu 
ŁAZIENKA
Pod prysznicem. Kabiny, brodziki, odpływy
Nowy wymiar toalety
SaLOn
Pomarańcz i rdza wzorowane na glebach Ameryki 
Południowej. Meble i akcesoria do salonu
Urządzamy salon w stylu scandi. Meble, sofy, dodatki 
SYPiaLnia
Lustereczko powiedz przecie… Lustra do sypialni
Kolorowych snów. Łóżka, materace, poduszki, 
akcesoria, dodatki

Kuchnia
Kształt ma znaczenie. Przegląd baterii i zlewozmywaków 
kuchennych z podziałem na ich kształt
Podane na gorąco! Piekarniki i płyty gazowe i indukcyjne 
ŁAZIENKA
Niekonwencjonalnie w łazience. Wanny i kabiny 
o niestandardowych kształtach
Kompaktowe rozwiązania. Stelaże podtynkowe
SaLOn
W prowansalskim stylu. Komody, sztućce, krzesła, meble
Stół – w poszukiwaniach ideału. Przegląd w różnych stylach 
SYPiaLnia
Zdrowy sen to podstawa - materace
Urządzamy romantyczną sypialnię. Akcesoria, dodatki

formaty reKlam

Rozkładówka 460 mm x 297 mm

Cała strona 
230 mm x 297 mm

1/3 strony – pion 
76,6 mm x 297 mm

1/2 strony – poziom 
230 mm x 148 mm

1/2 strony – pion 
115 mm x 297 mm

Cena

Cena

Format

Format

CenniK reKlam
Reklama gotowa

Artykuł sponsorowany

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

9500 zł
5500 zł

230 x 297 mm
230 x 297 mm
230 x 297 mm
230 x 297 mm
115 x 297 mm
230 x 148 mm
76,6 x 297 mm

460 x 297 mm
230 x 297 mm

II okładka
III okładka
IV okładka
1 strona prawa
1/2 strony (pion)
1/2 strony (poziom)
1/3 strony

2/1 rozkładówka
1 strona prawa

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

Numer wydania PremieraMateriały do

terminarz edyCji KwartalniKa

NR 1/2019 
NR 2/2019
NR 3/2019
NR 4/2019

marzec 2019
czerwiec 2019
wrzesień 2019
grudzień 2019

WNętrZA DoMóW
WNętrZA DoMóW
WNętrZA DoMóW
WNętrZA DoMóW

20.02.2019 
17.05.2019 
14.08.2019 
15.11.2019 

NR 1/2019

NR 3/2019

NR 2/2019

NR 4/2019
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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.

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 „Wnętrza domów”
PUBLIKACJA INForMACJI PrASoWYCH – na stronie www.wnetrzadomow.pl i polecanie wpisów na Facebooku

BANER 750 x 100 px

TEMAT/pRodukT 
TYGodNIA

BANER 468 x 60 px
BANER

265 x 200 px

WpIS 
POLECAJĄCY

pRodukT 
LUB FIRMĘ

www.facebook.com/wnetrzadomowwww.wnetrzadomow.pl

formy reKlamowe na www i faCeBooKu

CenniK reKlam na www i faCeBooKu
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wydawniCtwo doBry dom
35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10
tel. 17 852 52 20 
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl
www.grupadobrydom.pl

Krzysztof BaBiarz
Dyrektor Biura Reklamy
krzysztof.babiarz@grupadobrydom.pl
tel. 17 852 52 20 wew. 5, 669 446 464

dorota ProKoPiaK
dorota.prokopiak@grupadobrydom.pl
tel. 17 852 52 20 wew. 6, 669 446 000

dominiKa wiewiórsKa
dominika.wiewiorska@grupadobrydom.pl
tel. 17 852 52 20 wew. 4, 605 210 515


