
MAGAZYN

Książki. Magazyn do Czytania to jedyny na rynku przewodnik po nowościach 

wydawniczych. Zawiera recenzje, premierowe  fragmenty książek, wywiady z pisarzami, 

filozofami, eseistami.

Magazyn jest skierowany do tych, którzy kochają czytać – zarówno  literaturę popularną, 

jak i tę najbardziej ambitną.

CZYTELNIK:3)

Czytelnicy Książek. Magazynu do Czytania to osoby w wieku 

powyżej 35 lat* (81%), z wykształceniem ponad średnim, z miast powyżej

20 tys. mieszkańców. Zamożni, których stać na wszystkie wydatki. Kultura,

w tym książki, jest dla nich rozrywką, źródłem wiedzy i ważnym wyznacznikiem 

statusu społecznego.

SKORZYSTAJ, BO:

►To jedyny magazyn o tematyce wydawniczej w Polsce, o tak dużej 

sprzedaży egzemplarzowej.

►Tworzymy społeczność ludzi czytających, którzy chętnie 

uczestniczą w spotkaniach na żywo z autorami i pisarzami.

►Docieramy do bardzo dobrej, wyselekcjonowanej grupy docelowej, 

która ma czas i możliwości finansowe na realizowanie swoich 

zainteresowań kulturalnych.

►W cotygodniowym newsletterze redaktorzy Książek piszą o literaturze, 

przedstawiają zapowiedzi książek, recenzje oraz wywiady z autorami. 

CZY WIESZ, ŻE:

►Wyróżniliśmy treści dziecięce w formie odrębnego tytułu:  

Magazyn Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych.

Kontakt:

WIOLETTA NAPURKA

wioletta.napurka@agora.pl, +48 507 095 019

1) Autoprezentacja danych własnych wydawcy; II – VII 2021, ;rozpowszechnianie płatne razem z 3 ostatnich numerów, Książki. Magazyn do czytania - dwumiesięcznik., 2) Gemius Prism, II 2022 r. 3) Polskie Badania Czytelnictwa; badanie Zaangażowanie w reklamę; X 2021 – IX 2021 r.;

N=25 026 (populacja), N = 326 (grupa celowa: kupił w ciągu tygodnia: książki i liczba książek w gospodarstwie domowym: 200 i więcej); do profilu potencjalnego czytelnika magazynu Książki wybrano kategorie, w których struktura osób z grupy celowej była istotnie różna od struktury

populacji na poziomie ufności p = 0,95; 4) stan na 27.04.2022 r. .Opracowanie Agora SA

Sprzedaż

15 526 egzemplarzy1)

Serwis wyborcza.pl/ksiazki

UU 269 000; PV 338 1752)

DWUMIESIĘCZNIK

Instagram: 18 200 obserwujących

FB: 52 000 polubień4)

Magazyn dostępny jest także w rozszerzonej wersji cyfrowej  

na smartfony i tablety z systemami iOS i Android.

fb.com/grupawyborcza

https://www.facebook.com/grupawyborcza
https://www.facebook.com/grupawyborcza


IV okładka 

II  okładka  

prawa strona przy krzyżówkach

rozkładówka przed czwartą okładką

19 800

17 200

17 200

26 800

skrzydło na okładce 

pasek na skrzydle i pasek na pierwszej okładce 

pasek w spisie treści

12 200

12 200

4 800

cała redakcyjna prawa

1/2 strony  

1/3 strony  

1/4 strony

14 800

8 200

5 600

4 500

Harmonogram dotyczy wydań drukowanych. Rezygnacje ze złożonych zamówień oraz 

dokonywanie zmian w treści ogłoszenia  są możliwe nie później niż w terminie składania 

zamówień.

*Reklamy drukowane na grubszym papierze

Niniejszy cennik nie stanowi informacji skierowanej do osób chcących nabyć oferowane usługi w celu niezwiązanym

z działalnością gospodarczą. Osoby takie proszone są o kontakt z Agorą SA (telefon: 22 555 68 13, adres e-mail:

grupawyborcza@agora.pl) celem uzyskania informacji.

Ceny w złotych, nie zawierają podatku

od towarów i usług.

Dopłaty: 15% za wskazane miejsce,

15% za reklamy konsekutywne (na kolejnych stronach).

Istnieje możliwość zamieszczania niestandardowych form reklamy: inserty, ulotki, wklejki, wszywki, 

banderole, foliowanie z insertem.

Ceny do negocjacji. Informacji o dostępności i nakładzie udziela dział sprzedaży Grupy Wyborcza.

CENNIK 2022

HARMONOGRAM 2022

ostatnia aktualizacja17.12.2021

oferta dla przedsiębiorców

KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA

KSIĄŻKI. DLA DZIECI i MŁODSZYCH DOROSŁYCH

baner na 1. stronie

cała strona

1/2 strony  

1/3 strony  

1/4 strony

5 200

14 800

8 200

5 600

4 500

KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA

KSIĄŻKI. DLA DZIECI i MŁODSZYCH DOROSŁYCH

NUMER
DATA

EDYCJI

TERMIN SKŁADANIA

zamówień
i materiałów  

do  opracowania

gotowych

materiałów
insertów

1/marzec 22.02 31.01 03.02 8.02

2/maj 26.04 04.04 07.04 12.04

3/lipiec 28.06 06.06 09.06 14.06

4/wrzesień 30.08 08.08 11.08 16.08

5/listopad 25.10 03.10 06.10 11.10

6/styczeń 2023 01.12 07.11 10.11 15.11



oferta dla przedsiębiorców

ostatnia aktualizacja 8.06.2022

Wymiary podane są w mm. Spad wynosi 5 mm.

Ważne elementy tekstowe i graficzne należy umieszczać:

- cała strona, 1/2 strony (poziom), 1/3 strony (poziom), 1/4 strony (poziom): w odległości 20 mm od zewnętrznych linii cięcia i 20 mm od grzbietu;

- pozostałe formaty: w odległości 10 mm od zewnętrznych linii cięcia i 10 mm od grzbietu.

240 x 47,8 + spad

199,2 x 35 w ramce

83,5 x 310 + spad

63,7 x 267,7 w ramce

240 x 75,3 + spad

199,2 x 57,5 w ramce

120 x 47,8 + spad

240 x 47,8 + spad

240 x 310 + spad

199,2 x 267,7 w ramce

117,4 x 310 + spad

97,6 x 267,7 w ramce

240 x 136,4 + spad

199,2 x 118,6 w ramce

240 x 105,8 + spad

199,2 x 88 w ramce

SKRZYDŁO 

NA 

OKŁADCE

FORMATY 

REKLAM

120 x 310 + spad

pasek na skrzydle

okładki 

i pasek

na I okładce

PASEK 

W 

SPISIE 

TREŚCI

240 x 310 + spad

PRAWA STRONA 

PRZY KRZYŻÓWKACH

FORMATY DODATKOWE

1

STRONA

1/2

STRONY

1/2

STRONY

1/3

STRONY

1/3

STRONY

1/4

STRONY

Prasa



240 x 47,8 + spad

199,2 x 35 w ramce

FORMATY 

REKLAM

KSIĄŻKI. DLA DZIECI

i MŁODSZYCH DOROSŁYCH

oferta dla przedsiębiorców

ostatnia aktualizacja 8.06.2020

Wymiary podane są w mm. Spad wynosi 5 mm.

Ważne elementy tekstowe i graficzne należy umieszczać:

- cała strona, 1/2 strony (poziom), 1/3 strony (poziom), 1/4 strony (poziom): w odległości 20 mm od zewnętrznych linii cięcia i 20 mm od grzbietu;

- pozostałe formaty: w odległości 10 mm od zewnętrznych linii cięcia i 10 mm od grzbietu.

83,5 x 310 + spad

63,7 x 267,7 w ramce

240 x 310 + spad

199,2 x 267,7 w ramce

117,4 x 310 + spad

97,6 x 267,7 w ramce

240 x 136,4 + spad

199,2 x 118,6 w ramce

240 x 105,8 + spad

199,2 x 88 w ramce

1

STRONA

1/2

STRONY

1/2

STRONY

1/3

STRONY

1/3

STRONY

240 x 75,3 + spad

199,2 x 57,5 w ramce

1/4

STRONY

BANER NA 

1. STRONIE

Prasa


