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Kwartalnik
Czy wiesz, że “Piwowar” to jedyny w Polsce magazyn o piwowarstwie?
Nasze czasopismo powstało w 2010 roku pod patronatem Polskiego
Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (PSPD). Do dziś jest jedynym na
rynku, specjalistycznym magazynem poświęconym piwowarstwu
domowemu i rzemieślniczemu.
W 2018 roku “Piwowar” przeszedł gruntowną zmianę oprawy graﬁcznej,
stając się nowoczesnym magazynem tematycznym. Od 2019 roku
można go kupić nie tylko w sklepach specjalistycznych, ale także
w wybranych sklepach sieci Empik w całej Polsce.

“Piwowar” to:
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Co znajdziesz w środku?
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trendy i nowości w piwnym świecie
receptury popularnych styli
specjalistyczne artykuły poświęcone piwowarstwu
testy i porównania surowców oraz sprzętu do warzenia
badania i nowe technologie w procesie warzenia
wywiady z piwowarami
felietony i artykuły znanych i lubianych osobistości ze świata
piwowarów
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Reklamuj się w “Piwowarze”
Chcesz zamieścić u nas swoją reklamę? Nic prostszego!
Wybierz moduł reklamy i skontaktuj się z nami.
Zamówiona reklama pojawi się w kolejnym numerze Piwowara.

Co zyskujesz?
●
●
●
●
●
●
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aż 6 modułów reklam dostosowanych do Twoich potrzeb
zróżnicowane ceny - na każdą kieszeń
reklamę w profesjonalnym magazynie o piwowarstwie
mocno proﬁlowaną grupę odbiorców (piwowarzy domowi i
rzemieślniczy)
dystrybucję magazynu w całej Polsce (PSPD, sklepy, sieć Empik)
własny egzemplarz Piwowara ze swoją reklamą
rabaty na zlecenia cykliczne

Współpracują z nami m.in.:
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Moduły reklamowe i cennik
Pełna strona
205 x 285 mm netto (215 x 295 mm brutto)
Cena: okładka (wewnątrz przód i tył, zewnątrz tył) 1200 zł
pozostałe całe strony wewnątrz 1000 zł

½ strony poziom
205 x 142,5 mm netto (215 x 152,5 mm brutto)
Cena: 550 zł

½ strony pion
97,5 x 285 mm netto (107,5 x 295 mm brutto)
Cena: 550 zł

¼ strony poziom
205 x 71,25 mm netto (215 x 81,25 mm brutto)
Cena: 300 zł

¼ strony pion
97,5 x 142,5 mm netto (107,5 x 152,5 mm brutto)
Cena: 300 zł

⅛ strony
97,5 mm x 71,25 mm netto (107,5 x 81,25 mm brutto)
Cena: 160 zł

*ceny netto
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Artykuły sponsorowane
Pełna strona A4
Około 4000 znaków ze spacjami
1 zdjęcie
Cena: 1000 zł

2 strony A4
Około 6000 znaków ze spacjami + 3 zdjęcia
Około 7000 znaków ze spacjami + 2 zdjęcia
Cena: 1600 zł (800 zł za stronę A4)

Informacje podstawowe
●
●

temat artykułu przed przesłaniem otrzymuje akceptację Redakcji
tematyka artykułu powinna być powiązana z branżą piwowarską oraz
pasować do ogólnej tematyki magazynu “Piwowar”
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Skontaktuj się z nami
mailowo na adres: iwona.gruszka@pspd.org.pl
piwowar@pspd.org.pl

Zapraszamy!
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