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Numer 1 w branży 
ogrodniczej
Kreujemy trendy!
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Dzisiaj, coraz więcej osób 
poszukuje treści o tematyce 
ogrodowej i lifestylowej  
z najwyższej półki.  
 
Nasz Magazyn doskonale wpisuje się w te trendy,  
będąc od lat niekwestionowanym numerem 1  
w segmencie premium pism ogrodniczych na polskim 
rynku. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
Czytelników oraz Partnerów reklamowych i jeszcze lepiej 
dostosować nasz Magazyn do tych potrzeb!  
W 2022 roku zmieniliśmy cykl wydawniczy  
i, z dwumiesięcznika – 6 numerów, przeszliśmy 
na 10 numerów rocznie!

Pojawili się również nowi autorzy i eksperci, dzięki czemu 
Czytelnicy otrzymują wyjątkowy magazyn ogrodniczy 
nieporównywalny z żadnym innym pismem  
z tego segmentu  – różnorodny tematycznie z atrakcyjną 
i przydatną treścią popartą wieloletnim doświadczeniem 
naszych ekspertów.

10
numerów 
w roku!



mediakit

87%
Kobiety Powyżej 45 roku życia

Według badań nasi czytelnicy to:

Posiada średnie  
lub wyższe wykształcenie

63% 84%

Gardeners` World Polska to jedyny w swoim 
rodzaju opiniotwórczy magazyn ogrodniczy. 
To nieocenione źródło wiedzy i inspiracji 
zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. 
Nasi czytelnicy to entuzjaści ogrodnictwa, 
szukający nietuzinkowych rozwiązań, 
nowinek technicznych i praktycznych porad 
ogrodniczych.
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Czytelnicy
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Magazyn dostępny na terenie całego kraju we wszystkich sieciach kolportażu  
(RUCH, Kolporter, Garmond, Empik, HDS, ulubionykiosk.pl)  oraz w prenumeracie.  
Wybrane numery mają dodatkową promocję w salonach prasowych i na stacjach 
benzynowych. Wydania cyfrowe (e-wydania) w postaci PDF są dystrybuowane  
przez e-kiosk, ulubionykiosk.pl, ZielonyOgrodek.pl oraz w prenumeracie.

Nakład: 50 000 egzemplarzy
Objętość: 120-130 stron

Format: 230 x 297 mm
Oprawa: klejona

Cykl: 10 numerów w roku

Rozpowszechnianie razem 
(kolportaż i prenumerata) wydań 
papierowych wynosi średnio  
28, 5 tysięcy egzemplarzy 
Rozpowszechnianie e-wydań 
wynosi średnio 7,7 tysięcy 
egzemplarzy Dystrybucja 
sumaryczna wydań papierowych 
i cyfrowych wynosi średnio  
36 tysięcy egzemplarzy. 

Jeden egzemplarz wydania 
papierowego ma przeciętnie  
2,3 czytelników, zatem 
sumaryczna liczba wszystkich 
czytelników może być 
oszacowana na poziomie około 
70 tysięcy osób.

OFERTA REKLAMOWA

Dystrybucja
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Tematyka
Magazyn „Gardeners’ World Edycja 
Polska” zachowuje całą nadzwyczaj 
wartościową treść oraz atrakcyjną 
formę edytorską brytyjskiego oryginału 
Gardeners’ World. Systematycznie 
rozwijamy także treści od polskich 
autorów.
Najwyższy poziom merytoryczny 
gwarantuje nie tylko renomowany 
wydawca Immediate Media, ale przede 
wszystkim BBC World Wide  
– licencjodawca tego tytułu.

Magazyn skierowany jest zarówno do 
amatorów: zakładających i pielęgnujących 
swoje ogrody, jak i do profesjonalistów: 
architektów i ogrodników, którzy szukają 
praktycznych wskazówek i oryginalnych 
inspiracji.

Podział tematów może się różnic w zależności od pory roku.

GARDENERS`  WORLD POLSKA
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25% 20%

10%
10%

5%30%

PRAKTYCZNE 
PORADY

PROJEKTY  
I INSPIRACJE

ROŚLINY 
OGRODOWE

WARZYWA

ROŚLINY 
DONICZKOWE

ZWIERZĘTA
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I-II 2023
W sprzedaży już od 
20.12.2022

III 2023
W sprzedaży już od 
17.02.2023

IV 2023
W sprzedaży już od 
17.03.2023

V 2023
W sprzeaży już od 
17.04.2023

ZIMA WIOSNA

• Roślinne gwiazdy zimy
• Sukulenty do domu
• Gatunki na wilgotną glebę
• Na czym polega siła roślin
• Ogród z Chelsea 2022
• Kamery do obserwacji 

zwierząt
• Inspirujące realizacje 

czytelników
• Ogród kuchenny
• Warzywa do półcienia
• Ziemniaki
• Kompostowanie odpadów
• Krótkie porady na zimę
• Ogrodowe dekoracje

• Roślinne gwiazdy marca
• Ogród dla zapylaczy
• Wczesnowiosenne i letnie 

rośliny cebulowe
• Żywopłoty
• Rośliny doniczkowe
• Truskawki
• Ogród warzywny
• Mikrolistki
• Wiosenne cięcie roślin
• Jadalne kwiaty  - bratki
• Krótkie porady na marzec
• Rośliny polecane przez 

Związek Szkółkarzy 
Polskich – wierzby

• Roślinne gwiazdy kwietnia
• Tulipany
• Krzewy ozdobne do 

ogrodów
• Pomysły na małe zakątki
• Mała architektura – łuki, 

tunele, płotki
• Poradnik dla początkujących 

– sadzenie
• Angielski ogród – realizacja 

czytelników
• Truskawki
• Warzywa
• Podwyższone grządki
• Design ogrodowy i ogród 

przyjazny naturze
• Jadalne kwiaty – pierwiosnki
• Test kosiarek
• Krótkie porady na kwiecień

• Roślinne gwiazdy maja
• Rośliny jednoroczne
• Naparstnice – 

najciekawsze odmiany
• Angielski ogród
• Podpory do roślin
• Pelargonie
• Sadzenie roślin w 

donicach
• Rośliny doniczkowe
• Uprawa bez chemii
• Ogród kuchenny
• Warzywa i zioła
• Jadalne kwiaty – mniszek 

lekarski
• Zakładanie trawnika
• Narzędzia do pielęgnacji 

trawnika
• Cięcie w maju
• Krótkie porady na maj
• Rośliny polecane przez 

Związek Szkółkarzy 
Polskich

• Międzynarodowe 
Gwiazdy: Monty 
Don, Carol Klein, 
Alan Titchmarsh, 
znane z telewizyjnych 
programów BBC. 
Praktyczne porady, 
oryginalne projekty, 
pomysły i inspiracje, 
których nie znajdziesz 
nigdzie indziej. 

• Międzynarodowe 
Gwiazdy: Monty Don, 
Carol Klein, Alan Titch 
projekty, pomysły 
i inspiracje, których nie 
znajdziesz nigdzie indziej

• Międzynarodowe 
Gwiazdy: Monty Don, 
Carol Klein, 

• Alan Titchmane porady, 
oryginalne projekty, 
pomysły i inspiracje, 

10 razy w roku oddajemy w ręce naszych Czytelników praktyczne informacje i niezwykłe inspiracje wprost z ogrodów naszych ekspertów. 
Rozwijamy treści od polskich autorów! W każdym numerze to co najmniej 20 stron!

VI 2023
W sprzedaży już od 
19.05.2023

LATO

• Roślinne gwiazdy czerwca
• Rośliny wodne
• Warzywnik w czerwcu
• Róże
• Różne oblicza lawendy
• Gadżety do letnich 

zakątków
• Oszczędzanie wody 

(deszczówka)
• Kompozycje w donicach
• Rośliny doniczkowe
• Truskawki
• Jadalne kwiaty – lewkonia
• Letnie cięcie
• Krótkie porady na 

czerwiec
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IX 2023
W sprzedaży już od 
17.08.2023

X 2023
W sprzedaży  
już od 19.09.2023

XI-XII 2023
W sprzedaży  
już od 19.10.2023

Tematyka zostanie
podana wkrótce

VII 2023
W sprzedaży już od 
16.06.2023

VIII 2023
W sprzedaży już od 
18.07.2023

LATO JESIEŃ

• Roślinne gwiazdy lipca
• Warzywa i zioła w lipcu
• Byliny ozdobne do ogrodu
• Rabaty
• Podlewanie 
• Lampy solarne
• Projekty dla dzieci
• Małe zbiorniki wodne
• Letnie kompozycje do donic
• Rośliny doniczkowe
• Warzywa – uprawa i 

pielęgnacja
• Jadalne kwiaty – jukka
• Bioróżnorodność
• Cięcie roślin
• Krótkie porady na lipiec
• Rośliny polecane przez 

Związek Szkółkarzy Polskich

• Roślinne gwiazdy sierpnia
• Warzywnik Monty’ego
• Drzewa ozdobne do 

ogrodów
• Kolorowe kompozycje do 

donic
• Mrozoodporne palmy
• Letnia kuchnia
• Testujemy grille
• Zjedz, zasusz, zachowaj
• Rośliny do oczek wodnych
• Kwiaty cięte
• Warzywa – uprawa, zbiór, 

przechowywanie
• Jadalne kwiaty – bluszczyk 

kurdybanek
• Fauna w ogrodzie
• Krótkie porady na sierpień

• Roślinne gwiazdy września
• Sadzenie roślin cebulowych w 

donicach
• Rośliny do cienia
• Poradnik dla początkujących – 

pojemniki
• Rozwiązania na małe 

przestrzenie
• Kwiaty cięte
• Wiosenne rośliny cebulowe - 55 

odmian
• Testujemy narzędzia do sadzenia
• Jesienne kompozycje do donic
• Uprawa bez plastiku
• Fauna w ogrodzie
• Budka dla ptaków
• Warzywa
• Trawy ozdobne
• Warzywa na jesień i zimę
• Rośliny polecane przez Związek 

Szkółkarzy Polskich
• Jadalne rośliny – mahonia

• Roślinne gwiazdy 
października

• 10 prac do wykonania w 
październiku

• Wiosenne rośliny cebulowe
• Poradnik dla 

początkujących – 
przygotowania do zimy

• Amarylisy
• Rośliny doniczkowe – 

palmy
• Dekoracje – doniczki z dyń
• Kompostowanie
• Porządki po sezonie
• Fauna w ogrodzie
• Kompozycje dla zapylaczy
• Rośliny owocowe – 

jabłonie
• Warzywa
• Jadalne rośliny – jarzębina
• Jesienne cięcie
• Testujemy dmuchawy i 

odkurzacze

ZIMA

Szczegółową rozpiskę tematów otrzymają Państwo przed każdym wydaniem z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 
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Numer wydania Termin dostarczenia reklam Pierwszy dzień sprzedaży

1-2/23 25.11.2022 20.12.2022

3/23 27.01.2023 17.02.2023

4/23 24.02.2023 17.03.2023

5/23 28.03.2023 17.04.2023

6/23 28.04.2023 19.05.2023

7/23 26.05.2023 16.06.2023

8/23 26.06.2023 18.07.2023

9/23 28.07.2023 17.08.2023

10/23 25.08.2023 19.09.2023

11-12/23 29.09.2023 19.10.2023

1-2/24 30.11.2023 19.12.2023
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Oferta  
reklamowa

GARDENERS`  WORLD POLSKA

Gardeners’ World. Edycja Polska to 
wyjątkowy magazyn ogrodniczy! Cenią 
nas nie tylko Czytelnicy za najwyższy 
poziom publikowanej treści oraz 
wyjątkowy sposób jej przekazywania, 
ale także firmy z branży ogrodniczej za 
nasz profesjonalizm oraz elastyczność 
współpracy. 

Wspieramy ich naszym doświadczeniem 
w zakresie tworzenia tekstów oraz 
oprawy graficznej. Oferujemy również 
możliwość przygotowania reklamy 
z materiałów klienta. Dbamy o to, 
aby kampania była odpowiednio 
wyeksponowana, skuteczna dla naszych 
Partnerów i interesująca dla naszych 
Czytelników.   

OFERTA REKLAMOWA

Treści w naszym magazynie 
angażują czytelnika, budują 
wiarygodność, a co najważniejsze 
– docierają do grupy docelowej. 
Są atrakcyjnym i skutecznym 
nośnikiem przekazu reklamowego.
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Cennik

GARDENERS`  WORLD POLSKA

II okładka
III okładka
IV okładka
Cała strona (1/1)
Pół strony (1/2)
Jedna trzecia strony (1/3)
Jedna czwarta strony (1/4)
Artykuł sponsorowany
Insert

13 900 PLN
12 900 PLN
17 500 PLN
12 000 PLN
6500 PLN
3 300 PLN
2 900 PLN
12 000 PLN
Wycena indywidualna

Specyfikacja reklam
Okładka, cała 
strona 228 x 
297 mm + 5 
mm spadu z 
każdej strony

Rozkładówka
456 x 297 mm + 5 mm spadu 

z każdej strony

Na środku reklamy (przy linii 
grzbietu) nie należy umieszczać 
tekstów  
i istotnych elementów graficznych.

1/2 strony  
(poziom)  

228 x 145 mm  
+ 5 mm spadu  

z każdej 
strony

1/2 strony 
(pion) 

112 x 297 mm 
+ 5 mm spadu 

z każdej 
strony

1/3 strony 
(poziom)

 228 x 145 mm 
+ 5 mm spadu 

z każdej 
strony

1/3 strony 
(pion) 

68 x 297 mm
+ 5 mm spadu 

z każdej 
strony

1/4 strony 
(krzyż) 

95 x 135 mm 
+ 5 mm spadu 

z każdej 
strony

Wymagania dotyczące reklam 
przygotowanych przez klienta 
 
W przypadku reklam „na spad” należy dodać 5 mm spadu, 
odległość pola tekstu od krawędzi cięcia min. 5 mm,  
po stronie grzbietu min. 10 mm. Reklamy proszę przygotować  
w formacie TIF, JPG lub PDF. Rozdzielczość 300 dpi/cal, 
wszystkie fonty zamienione na krzywe. 
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Artykuł 
sponsorowany
Szczególna forma reklamy graficznej. 
To doskonały sposób na reklamę 
wizerunkową oraz edukacyjną, kreującą 
wizerunek firmy jako eksperta. 

GARDENERS`  WORLD POLSKA

Czytelne 
oznaczenie treści 

reklamowej

Logo firmy + 
dane kontaktowe 
lub adres www

Wymogi licencyjne
Artykuł sponsorowany musi być odpowiednio oznaczony 
i wyodrębniony spośród tekstów redakcyjnych! 
Odstęp pomiędzy reklamą produktu a artykułem 
powiązanym tematycznie nie może być mniejszy niż  
4 strony. Zasady te wynikają z umowy licencyjnej z BBC.
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Artykuł sponsorowany
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Przykładowe realizacje
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Reklama 1/3 pion Reklama 1/2 poziom

Reklama 1/2 pion Reklama na 1 stronie

Oferujemy możliwość prezentacji Państwa reklam w otoczeniu wysokiej jakości treści adresowanych do wyselekcjonowanej  
grupy odbiorców – ogrodników: hobbystów i profesjonalistów.
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Mniejsze formaty reklam
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Oferujemy także inne możliwości prezentacji Państwa produktów oraz usług – np. Listę zakupów (prezentację topowych produktów).



Zapraszamy 
do kontaktu

REKLAMA
Marta Zaczek

marta.zaczek@avt.pl
22 257 84 76

Anna Brzywczy
anna.brzywczy@avt.pl

883 125 997

REDAKCJA
Małgorzata Wójcik

malgorzata.wojcik@avt.pl

Gardeners World Polska to luksusowy 
magazyn ogrodniczy z bogatego 
portfolio Wydawnictwa AVT, które 
działa na polskim rynku prasowym 
od blisko 30 lat i ma największą 
liczbę tytułów w segmencie special 
interest (m.in. O Czym Lekarze Ci 
Nie Powiedzą, Budujemy Dom, 
Młody Technik, Gitarzysta, Digital 
Camera) oraz ponad 40 serwisów 
internetowych.

AVT-Korporacja Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

www.avt.pl
e-mail: avt@avt.pl
tel. 22 257 84 99


