O pracy w lesie dla profesjonalistów

Gazeta Leśna
N owa

miesięcznik wszystkich pracujących w lesie

ponad 100 marek
maszyn leśnych
opisywanych każdego
roku

codziennie

Nakład miesięczny

Największy w Polsce portal
dla przedsiębiorców leśnych

2100 szt.

Dystrybucja

1000 szt. – prenumerata,
1000 szt. – wysyłka promocyjna co miesiąc do innej
grupy przedsiębiorców leśnych. Gwarantujemy,
że GAZETA LEŚNA dociera do każdej firmy leśnej
posiadającej umowę z LP

Tematyka

nowe informacje
o sprzęcie leśnym

Tematyka

głównie maszyny leśne

Aktualności

codziennie kilka nowych informacji

maszyny leśne, maszyny leśne i jeszcze raz maszyny
leśne (opisy, prezentacje nowości, porównania,
zestawienia…)

Katalog dilerów sprzętu leśnego

Dodatki

Filmy

GAZETA na TARGI: Agrotech Kielce,
EKO-LAS Świebodzin, Targi Rogów, Elmia Wood
PORADNIKI PRZETARGOWE, PORADNIKI
TEMATYCZNE (np. ćwiczenia dla operatorów maszyn itp.)

Konferencje dla zuli

ponad 200 uczestników każdej konferencji

Wydarzenia

Seminaria o leasingach, warsztaty dla operatorów
maszyn leśnych

Kanały

gazetalesna.pl, facebook, youtube

Filmy

sprzęt leśny pokazywany bezpośrednio u użytkowników

dodaj swoją firmę bezpłatnie

sprzęt leśny i nie tylko

Zasięg

dostęp przez komputer i komórkę,
statystyki na życzenie

GAZETA LEŚNA:
Moduł
6D* (IV strona okładki)
6D* (II i III strona okładki)
6D* (cała strona wewnątrz)
6B* (1/2 strony pion)
3D* (1/2 strony poziom)
6A* (1/4 strony)
3B* (1/4 strony)
2B* (1/6 strony)
1D* (1/6 strony)
1B

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Cena

210
210
210
103
210
53,5
101,5
101,5
210
90,5

297
297
297
297
146,5
297
146,5
98
46,5
43

3800
3200
3000
1550
1550
1000
1000
550
550
300

Reklamy w dziale: Przewodnik branżowy
1A rok 12 wydań/pół roku
6 wydań
2A rok 12 wydań/pół roku
6 wydań
3A rok 12 wydań/pół roku
6 wydań

43

43

1000/700

43

89

1500/1000

43

143,5

2000/1600

* – plus 3 mm spady
z każdej strony

• Minimalna odległość istotnych elementów w reklamie od linii cięcia wynosi 5 mm.
• Ceny nie zawierają podatku Vat .
• Projekt graficzny i przygotowanie reklam gratis.
• Dopłaty do reklam na I stronie okładki.
• Reklamy powinny być przesłane na adres:
redakcja@gazetalesna.pl nie później niż do 10 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.
• Inserty, artykuły promocyjne i wszelkie inne pomysły do uzgodnienia.

FIRMYLESNE.pl
Możliwości

Różne formaty banerów, artykuły sponsorowane,
filmy sponsorowane

Ceny

Najmniejszy baner 5 groszy za odsłonę, największy
15 groszy za odsłonę. Rozliczenie miesięczne lub
za 1000 odsłon. Możesz płacić tylko za każdą realnie
wyświetloną reklamę!

Jesteśmy
otwarci na każdą
propozycję!

Formaty i cennik na FIRMYLESNE.pl w zakładce REKLAMA.

Kontakt  gazetalesna.pl  firmylesne.pl
Reklama: Zbigniew Migda
tel. kom. 661 533 241
zbigniew.migda@gazetalesna.pl

Redaktor naczelny: Rafał Jajor
tel. kom. 663 333 877
redakcja@gazetalesna.pl
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Wydawca:
Lasmedia sp. z o.o.,
ul. Poniatowskiego 2 m. 13,
05-870 Błonie
tel./faks. 22 731 70 88

