Oferta reklamowa 2016
¡Olé! Magazyn

Mocno hiszpańskie spojrzenie na futbol

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprezentować wyjątkowy tytuł na rynku mediów sportowych.
Przewodnik kibica La Liga „¡Olé!” jest najbardziej kompletną publikacją w Polsce w całości poświęconą wszelkim aspektom dotyczącym hiszpańskiej piłki nożnej. Publikacja, ukazująca się w drugim
tygodniu września każdego roku, wydawana jest w formie drukowanej oraz elektronicznej, dostępnej
na urządzeniach mobilnych oraz komputerach osobistych.
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Przewodnik kibica „¡Olé!” to nietuzinkowy rodzaj publikacji. Jesteśmy grupą ambitnych i dynamicznych osób, zorientowanych na
dostarczanie czytelnikom najwyższej jakości materiałów związanych z piłką nożną w hiszpańskim wydaniu. Kierujemy nasz magazyn do świadomych pasjonatów futbolu, oczekujących wysokiego poziomu merytorycznego oraz estetycznego, zorientowanych
na niebanalne treści i profesjonalizm.

Dzięki mnogości formatów docieramy do szerokiego spektrum odbiorców. Magazyn wydawany jest zarówno w formie
drukowanej, w postaci e-wydania dedykowanego czytelnikom korzystającym z komputerów osobistych oraz urządzeń
mobilnych: tabletów, smartfonów i czytników e-booków (PDF, mobi, ePub).
Przewodnik kibica La Liga 2016/17 ukaże się w nakładzie 2000 egzemplarzy i będzie dostępny w salonach sieci
Empik oraz w naszym sklepie internetowym. 130-stronicowa publikacja zostanie wydana na wysokiej jakości papierze
kredowym, w pełnym kolorze, w oprawie klejonej. Cena detaliczna wersji drukowanej to 12,90 zł. Wydanie cyfrowe
będzie dystrybuowane za darmo i wg danych szacunkowych dotrze do ok. 10 000 osób.
Promocja wydania będzie prowadzona na naszych kanałach społecznościowych (Facebook, Twitter, newsletter) oraz
stronach partnerskich: fcbarca.com, realmadryt.pl, vcf.pl, weszlo.com, sport.tvp.pl, flashscore.pl, transfery.info
oraz zaprzyjaźnionych blogach i videoblogach. Działania promocyjne będą również wsparte kampaniami zasięgowymi
na Facebooku i platformie Google Adwords.
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Pierwsze drukowane wydanie magazynu (Przewodnik kibica
La Liga 2014/15) dotarło do ponad 2500 czytelników, poprzez
dystrybucję w sieciach salonów Empik oraz grupy HDS, a także
sklepach internetowych. Spotkał się on z niezwykle pozytywnym odbiorem Czytelników, którzy wielokrotnie powracali do
publikacji w trakcie trwania sezonu.

•
•
•
•

„

Naprawdę dawno nie widziałem tak dobrego Skarbu Kibica. Jako
fan Serie A strasznie żałuje, że nikt nie weźmie się za zrobione
podobnego przewodnika po włoskich boiskach. Świetna praca,
super papier. Tak powinny wyglądać skarby kibica wszystkich lig
przed rozpoczęciem nowego sezonu. Brawo raz jeszcze!
Marcin

Liczba fanów na Facebooku: 10 100
Śledzący konto na Twitterze: 4150
Odsłony strony www w miesiącu: 38 000
Subskrybenci newslettera: 650

„

Super! To jazda obowiązkowa dla każdego kibica La Liga,
a nawet kibica w ogóle. Aktualne informacje, można siadać
do meczu z Przewodnikiem w ręku. Polecam zdecydowanie. Bez zarzutu technicznie i merytorycznie.
Norbert

www.olemagazyn.pl

Przewodnik kibica La Liga 2015/16 – e-wydanie

POWIEDZIELI O NAS:

„Ciekawa inicjatywa młodych wilków”
						

- Zbigniew Boniek

„Czytam ¡Olé! regularnie. Wasz magazyn jest fenomenalny”
		

- Mateusz Święcicki, ELEVEN SPORTS NETWORK

„Niezwykle ciekawy projekt. Fajnie, że są jeszcze tacy pasjonaci”
									

			

- Piotr Laboga, Canal+ Sport

„Pasjonacki projekt, który zachęca pod każdym względem”
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„Kto jeszcze nie słyszał, nie widział i nie zna, niech jak najszybciej
usłyszy, zobaczy i pozna! Oto pasjonaci i entuzjaści hiszpańskiego
futbolu skrzyknęli się w Internecie i stworzyli fantastyczny,
przeciekawy, kompetentny magazyn ¡Olé!”
- Michał Pol, Przegląd Sportowy
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Nasi Czytelnicy
Naszą główną grupą odbiorców są młodzi mężczyźni z dużych miast, aktywni, zainteresowani sportem, w szczególności piłką nożną.
Uprawiają sport profesjonalnie lub amatorsko, a także zajmują się piłką nożną na co dzień (dziennikarze, komentatorzy sportowi,
trenerzy, pracownicy klubów piłkarskich).

73%

89% 11%

Czytelnicy, którzy czytają magazyn
w całości lub w większej części

Grupa wiekowa:
Poniżej 18

14%

18-23

47%

24-30

24%

31-40

10%

41-50

3%

51+

2%

48% czytelników to studenci
31% pracuje na etacie, jako wolny

strzelec lub prowadzi własną działalność

32%
45%

ma wyższe wykształcenie

mieszka w mieście powyżej 100
tys. mieszkańców (najczęściej Warszawa,
Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań)

74%
Czytelnicy, którzy wracają do
czytania numeru wielokrotnie

91%
Czytelnicy, którzy deklarują, że sięgną po
kolejny numer ¡Olé!

Źródło: badanie własne (ankieta na 96-osobowej próbie oraz dane z Facebooka)
OLE MAGAZYN, OFERTA REKLAMOWA | Kontakt: Jakub Osuch – reklama@olemagazyn.pl – tel.kom: 600 967 817

6

Cennik reklam / edycja cy f row a i d r u kow a na
Druk + e-wydanie
1
2
3
4
5
6
7
8

Pełna strona

1 800 zł

1/2 strony

1 000 zł

1/3 strony

700 zł

Rozkładówka

2 400 zł

II okładka

2 200 zł

III okładka

2 000 zł

Rozkładówka otwierająca

3 200 zł

IV okładka

2 800 zł

Możliwo ś ć uz ysk ania rabatów

Do podanych cen nale ż y dolic z yć 2 3 % VAT

1

2

3

5

6

7

4

OLE MAGAZYN, OFERTA REKLAMOWA | Kontakt: Jakub Osuch – reklama@olemagazyn.pl – tel.kom: 600 967 817

8

7

Złoty pakiet
Złoty pakiet to rozwiązanie pozwalające na obecność Państwa firmy we wszystkich naszych kanałach informacyjnych (magazyn,
strona www, newsletter, profile społecznościowe). To opcja, w której blisko współpracujemy, aby osiągnąć maksymalne korzyści.
Jedną z form tej współpracy jest objęcie wyłącznego patronatu nad „Przewodnikiem”. W takim wypadku ekspozycja różnych
form reklamowych (również niestandardowych i wideo) rozłożona jest na całe wydanie oraz portal internetowy.
Zapraszamy do kontaktu: reklama@olemagazyn.pl

Wymagania techniczne
Preferowane formaty: PDF (kompozytowy), EPS (fonty zamienione na krzywe), TIFF (CMYK, 300 DPI), TOTAL INK: 300%
Profil kolorów: CMYK. Spady: 5 mm. W reklamach na spad elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia o co
najmniej 5 mm. Teksty oraz ważne elementy graficzne muszą być oddalone od brzegu strony do wewnątrz o minimum 15 mm
- zapobiegnie to ich ewentualnemu przycięciu.
Termin dostarczania plików graficznych: do 28/08/2016
Pliki powinny być dobrze opisane. Prosimy o uwzględnienie wszelkich dodatkowych informacji dotyczących sposobu publikacji. Reklama wydrukowana może
różnić się kolorystycznie od dołączonej próby o +/- 3%.
Pliki prosimy przesyłać elektronicznie na adres reklama@olemagazyn.pl.
W przypadku dużych plików istnieje możliwość przesłania ich na nasz serwer
za pomocą programu FTP.
Reklamacje
Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym
odzwierciedleniem barw (proof, cromalin itp.) i odpowiadający rzeczywistym
wymiarom reklamy.

Wymiary plików:
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210 x 280 mm

1

5

2

105 x 280 mm lub 210 x 140 mm

3

70 x 280 mm lub 210 x 93 mm

4

420 x 280 mm

7

420 x 280 mm

Reklama na portalu
Portal www.olemagazyn.pl to aktualizowana codziennie baza informacji dotyczących hiszpańskiej piłki nożnej wzbogacona o felietony
i różnego rodzaju rubryki: analizy taktyczne, zapowiedzi i podsumowania. Strona notuje miesięcznie około 35 000 odsłon.
Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi formatami reklamowymi na: http://olemagazyn.pl/redakcyjne/biuro-reklamy
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Nasz wspólny cel
Nasz wspólny sukces
Chcemy tworzyć magazyn wyjątkowy; magazyn, który jest bardzo blisko
czytelników. Wiemy, że nieodłączną częścią takiego projektu są także reklamodawcy. Chcemy ściśle współpracować, aby wraz z naszymi partnerami
tworzyć niezwykłe doświadczenie obcowania z magazynem nie tylko ciekawym i kompetentnym, ale również atrakcyjnym wizualnie. Wierzymy, że
reklama jest tym, co tę wizję komplementuje. Pragniemy tworzyć wspólną
wartość z firmami, które chcą dotrzeć do specyficznego grona odbiorców –
kibiców świadomych, oczekujących głębszego wymiaru obcowania z treścią
i formą. Jesteśmy przekonani, że mamy wspólny cel.
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy,
Redakcja ¡Olé!

reklama@olemagazyn.pl

Partnerzy strategiczni:
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