
OFERTA REKLAMOWA



To nowoczesne w formie i unikatowe 
pod kątem treści czasopismo.

Tematyka każdego magazynu to 
aktualne trendy związane biznesem 
oraz jego otoczeniem.

Piszą do niego znani eksperci zewnętrzni 
oraz najlepsi specjaliści Comarch. 

Popularność wśród odbiorców to efekt 
skupienia się przede wszystkim na 
polskiej praktyce.

MAGAZYN „NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE”



Sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym:
• właściciele firm
• kadra zarządzająca
• menadżerowie

Zainteresowani:
• efektywnym prowadzeniem biznesu
• innowacyjnymi rozwiązaniami
• wiedzą i rozwojem
• polską praktyką

GRUPA DOCELOWA



2 000 —  taki jest nakład drukowanej 
wersji magazynu, egzemplarze 
wysyłane są bezpośrednio 
do kadry zarządzającej firm 
sektora MSP

146 000 —  do takiej liczby naszych 
klientów trafia wersja 
elektroniczna

26 000 —  to łączna liczba pobrań 
i przeczytań wersji online

NAKŁAD I DYSTRYBUCJA



Format Szer. x wys. Cena netto

Full page (wnętrze) 224 x 280 mm 5 000 PLN

2 strona okładki 224 x 280 mm 7 500 PLN

3 strona okładki 224 x 280 mm 6 000 PLN

4 strona okładki 224 x 280 mm 9 000 PLN

1/2 strony pion 112 x 280 mm 2 600 PLN

1/2 strony poziom 224 x 140 mm 2 600 PLN

1/4 strony pion 112 x 140 mm 1 400 PLN

1/4 strony poziom 224 x 70 mm 1 400 PLN

*  wszystkie ceny podane są w wartościach netto w polskich złotych, 
należy do nich doliczyć 23% VAT

Możliwe są inne formaty reklamowe w oparciu 
o indywidualne uzgodnienia z redakcją.

CENNIK*



•  spady po 3 mm

•  profil CMYK coated – zalecany 
FOGRA39

•  grafika rastrowa 300 ppi skala 1:1

•  pliki: EPS, TIFF, PDF – bez znaków 
drukarskich i paserów

•  czcionki w pliku zamienione na 
krzywe

•  reklama na IV okładkę może zawierać 
maskę do lakierowania UV – okładka 
jest uszlachetniana folią matową 
i wybiórczo lakierem błyszczącym

*  wszystkie ceny podane są netto w polskich złotych, 
należy do nich doliczyć 23% VAT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zapraszam do kontaktu i współpracy

Sławomir Sawko
redaktor naczelny

nz@comarch.pl
+48 660 464 076

Więcej informacji: www.nz.comarch.pl


