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kim jesteśmy
Numer 1
wśród tygodników ekonomicznych
Obecna od 17 lat na rynku wydawniczym
Tematyka:

W każdy piątek w „Gazecie Finansowej” znajdą Państwo przegląd wydarzeń mijającego tygodnia i prognozy na
nadchodzące tygodnie. Tygodnik zawiera informacje, analizy i komentarze z zakresu: bankowości, giełdy, inwestycji,
ubezpieczeń, nieruchomości, finansów, mediów i marketingu, prawa.

Grupa docelowa:

„Gazeta Finansowa” adresowana jest przede wszystkim do wysokiego i średniego szczebla kadry zarządzającej (prezesi,
dyrektorzy), osób pracujących w instytucjach finansowych (m.in. brokerów ubezpieczeniowych, bankowców,
pracowników firm leasingowych, domów maklerskich, firm consultingowych, pośredników handlu nieruchomościami)
i przedsiębiorstwach (pracowników działów handlowych, finansowych, marketingu, personalnych, księgowości, IT)
oraz studentów i indywidualnych odbiorców zainteresowanych ekonomią i finansami.

Ogólne informacje:
Częstotliwość: Tygodnik
Nakład: 20 000 egzemplarzy
Cena: 10 zł za egzemplarz
Objętość podstawowa: 64 stron plus dodatki specjalne
Zasięg:
ogólnopolski, 60 proc. województwo mazowieckie, pozostałe – 40 proc.

Dystrybucja:
• 60 proc. nakładu to prenumerata stała (80 proc. to zamówienia dla firm głównie dla kadry zarządzającej, w tym: prezesów, dyrektorów
generalnych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, działów marketingu, finansów i handlowych)
• 8 000 egzemplarzy to sprzedaż detaliczna poprzez kolporterów

co robimy
• Naszym zdaniem

Jest to dział, w którym przedstawiamy aktualne tematy z Polski i ze świata. Uznani eksperci na naszych łamach komentują co tydzień najważniejsze
wydarzenia ubiegłego tygodnia.

• Temat tygodnia

W każdym numerze „Gazeta Finansowa” przedstawia ważne sprawy i zagadnienia w dziale Temat tygodnia. Są to teksty mające na celu wprowadzenie
czytelników w główny nurt debaty publicznej. Materiały te mają zróżnicowany charakter – mogą być
to artykuły typowo informacyjne, analityczne, naukowe, eksperckie. Najważniejszym założeniem
tego działu jest prymat treści nad formą, chodzi
o wnikliwą, wszechstronną, rzetelną i wielowymiarową analizę danego problemu. Teksty w dziale Temat tygodnia zamieszczają dziennikarze, wybitni
naukowcy, eksperci, ekonomiści, socjologowie, filozofowie, politycy.

• Rozmowa GF

Są to rozmowy z najwybitniejszymi przedstawicielami świata finansów, ekonomii, nauki, polityki.
W dziale tym goszczą osoby o wielkim dorobku naukowym, ekonomicznym, bądź politycznym. Są to
profesorowie największych polskich uczelni, pracownicy Polskiej Akademii Nauk, zagraniczni eksperci
oraz analitycy czołowych ośrodków badawczych,
a także przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy, liderzy
społeczni, politycy i – po prostu – ciekawi ludzie.

• Kraj

Wszystko, co obecnie dzieje się w Polsce, pojawia się na łamach tego działu. Poruszamy najważniejsze kwestie gospodarcze, polityczne i społeczne.
W każdym wydaniu znajdują się eksperckie wypowiedzi na najbardziej palące tematy, którymi aktualnie żyje cały kraj.

• Polityka

Dział prezentujący opinie czołowych polskich
publicystów, politologów, socjologów, a niekiedy
również samych polityków. Zawiera dużą
liczbę tekstów publicystycznych oraz analiz
politologicznych i socjologicznych.

• Świat

Dział zajmujący się zagadnieniami
międzynarodowymi. Na jego łamach przedstawiane
są analizy geopolityczne oraz materiały informacyjne
koncentrujące się na sprawach zagranicznych.
W niektórych analizach jest poruszany również
kontekst polski.

• Analizy i komentarze

Dział zajmujący się sporządzaniem analiz
z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa, komunikacji,
infrastruktury, przemysłu, rolnictwa oraz innych
działów gospodarki. W obszarze tematycznym tego
działu mieszczą się również problemy z zakresu
giełdy, szeroko rozumianych rynków kapitałowych,
reklamy i marketingu.

• Gospodarka

Jest to dział poświęcony tematom ekonomicznym.
Czytelnik znajdzie tu ciekawe wiadomości z tego obszaru. Przeczyta teksty dotyczące gospodarki kraju,
Europy i świata, a także znajdzie informację na temat
spółek, kursów walut i giełdy.

Ekonomia kultury
•– rynek
sztuki
Łączymy biznes z kulturą. Pokazujemy, że warto
wspierać działania kulturalne. Budujemy świadomość wartości kultury.
Cechuje nas niezależność i odwaga w podejmowaniu
trudnych zagadnień, nie boimy się pisać o nieprawidłowościach w publicznych instytucjach kultury lub
braku polskiej polityki kulturalnej. W każdym wydaniu znajdują się wypowiedzi eksperckie na tematy
związane z szeroko pojętą ekonomią kultury oraz
rynkiem sztuki. Zapraszamy do komentarzy mecenasów, artystów, osoby reprezentujące biznes i szefów
instytucji kulturalnych.

• Wielkie Rody Historia

Jest to dział przedstawiający największe osobowości
świata biznesu, stworzone przez nich marki
i przedsiębiorstwa, a także opisujący historię
najzamożniejszych rodów na świecie.

Prawo czy bezprawie
•autorskie
Dział kierowany do: hoteli, placówek
gastronomicznych, zakładów usługowych, sklepów,
centrów handlowych i wszystkich, którzy w swojej
działalności chcą (lub muszą) korzystać z muzyki lub
telewizji. Dowiedzą się, jak bezpiecznie i rozsądnie
korzystać z muzyki i telewizji w prowadzonej
działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć się przed
kłopotami, stratami, skutkami błędów popełnionych
przez pracowników i jak postępować w kontaktach
z tzw. organizacjami zbiorowego zarządzania: ZAiKS,
STOART, ZPAV, SAWP, ZAPA.

• Real Estate Nieruchomości
To dział „Gazety Finansowej” poświęcony
prezentacji najlepszych projektów mieszkaniowych
i komercyjnych na polskim rynku oraz ich
wykonawców gwarantujących najwyższą jakość.
Przedstawiamy naszym czytelnikom również
ludzi, bez których branża nie mógłaby istnieć
– menedżerów, architektów oraz pośredników.
W dziale REAL ESTATE Nieruchomości znajdują
się zarówno obszerne materiały informacyjne,
wywiady, jak i wypowiedzi o charakterze
analityczno-eksperckim. Swoje artykuły publikują
u nas wybitni przedstawiciele branży.

• Business Travel

Jest to dział poświęcony branży HoReCa.
W każdym numerze wyróżniamy Hotele Tygodnia
oraz najlepsze obiekty na polskim i zagranicznym
rynku. Ponadto prezentujemy w nim newsy,
ciekawostki oraz artykuły eksperckie dotyczące
bieżących tematów i panujących trendów.
Główne zagadnienia poruszane w Business Travel
to hotelarstwo, gastronomia, konferencje oraz
podróże służbowe.

• Inwestycje alternatywne

W tym dziale dowiesz się, w co możesz zainwestować swoje pieniądze. I nie chodzi nam o produkty tradycyjne, takie jak akcje i obligacje.
Pokazujemy, jak pomnażać aktywa za pomocą inwestycji w: sztukę, wino, antyki, monety, starodruki, surowce.

• Biznes Raport

Dział zajmujący się przygotowywaniem
wielowymiarowych i poruszających mnóstwo
zagadnień materiałów eksperckich, dotyczących
poszczególnych gałęzi gospodarki, przemysłu oraz
branż. Na jego łamach publikowane są analizy
rynkowe, a także profesjonalnie przygotowane
rankingi i zestawienia. W ramach działu
prowadzona jest również działalność analityczna.
Raporty przygotowują najlepsi polscy eksperci,
analitycy oraz naukowcy.

Biznes Raporty
• Edukacja dla menedżera

W raporcie tym prezentujemy uczelnie mające w swojej ofercie
studia MBA. Pokazujemy programy kształcenia menedżerów dostępne w Polsce i korzyści wynikające z dalszej edukacji.

• Flota

Czytelnik znajdzie tu opis usług wchodzących w skład zarządzania
flotą, a także analizę rynku CFM – oferty cieszące się największym
powodzeniem, prognozy rozwoju rynku w najbliższym czasie.

• Faktoring

Raport ten opisuje zasady, na jakich działają poszczególne rodzaje
faktoringu. Znajdują się tu oferty i strategie firm faktoringowych,
a także analizy rynku faktorów działających w Polsce.

• Zdrowie menedżera
W raporcie tym pokazujemy, że zapewnienie pracownikowi opieki
medycznej w prywatnej placówce przez pracodawcę jest sposobem na zmniejszenie absencji chorobowej i zwiększenie efektywności pracy.

• Telekomunikacja

Znajdziemy tu przegląd usług pod kątem optymalizacji wydatków,
usprawnienia obsługi i dynamiki inwestycji w nowe technologie.

• Ubezpieczenia

W tym raporcie prezentujemy najlepsze oferty ubezpieczeniowe dla
przedsiębiorstw. Czytelnik znajdzie tu przegląd instytucji finansowych
proponujących kompleksowe produkty ubezpieczeniowe dla biznesu
oraz analizę rynku pod kątem zapotrzebowania na usługi.

• Outsourcing

Raport zawiera przegląd branż korzystających z usług outsourcingu
IT, HR, sił sprzedaży itd. oraz prezentację produktów umożliwiających
dostosowanie ryzyka biznesowego do sytuacji na rynku.

• Rynek powierzchni biurowych

W raporcie znajdziemy informacje na temat dostępnych na rynku powierzchni biurowych do wynajęcia. Zapoznamy się z najnowszymi
trendami, a także zobaczymy najciekawsze inwestycje realizowane
w największych miastach w Polsce.

• Private banking

Raport jest prezentacją najnowszych trendów obowiązujących w usługach wchodzących w skład private bankingu i wealth management.
Pokazuje usługi takie jak: zarządzanie majątkiem, doradztwo podatkowo-spadkowe, usługi consierge.

• Rynek chemii w Polsce

W tym raporcie znajdziemy informacje na temat branży chemicznej
w Polsce, a także rankingi według przychodów oraz dynamiki. Publikowane są także analizy dotyczące kondycji rynku.

• Płatności mobilne i elektroniczne
Raport ten pokazuje rozwój rynku płatności mobilnych i elektronicznych. Znajdziemy tu wypowiedzi ekspertów na temat e-płatności, perspektyw dla tego rynku, a także zagrożeń.

• Oprogramowanie dla ﬁrm

Z raportu tego czytelnik dowie się o najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych dla firm, które pozwalają na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, a także na zaoszczędzenie środków
pieniężnych.

• Rynek e-commerce w Polsce

Raport przybliża charakterystykę tej części rynku. Publikujemy analizy na temat branży, wypowiedzi ekspertów, a także prognozy dla tego
sektora.

• Rynek KEP w Polsce

W tym raporcie podejmujemy temat usług oferowanych przez branżę
KEP (przesyłki Kurierskie, Ekspresowe i Paczkowe). Pokazujemy nowości na rynku, a także wyzwania dla tej specyficznej gałęzi rynku.

• Perły Polskiego Leasingu

Raport zawiera ocenę sytuacji rynku leasingu pod kątem dominujących
trendów oraz perspektyw rozwoju, a także przegląd branż oferujących
usługi leasingowe.

• Inwestor GF

W raporcie znajdziemy prezentację najlepszych i najciekawszych sposobów inwestowania środków: funduszy, akcji, obligacji, lokat oraz porównanie produktów dostępnych na rynku.

• Rynek TSL w Polsce

Raport przybliża najnowsze trendy rynkowe oraz prezentuje narzędzia
wspomagające oszczędne zarządzanie usługami logistycznymi.

• Bankowość

Raport zawiera porównanie usług banków skierowanych do klientów
indywidualnych i firm. Znajdziemy tu zestawienie produktów, operacji
bankowych i rozwiązań do zarządzania ryzykiem bankowym.

• Bony dla ﬁrm

Raport pokazuje, że bony to skuteczny sposób motywowania
pracowników. Prezentuje także rodzaje bonów dostosowane do
okoliczności, np. podarunkowe, turystyczne, żywieniowe.

• Inteligentne technologie

Dzięki temu raportowi czytelnik dowie się, jak budować
pozycję firmy na rynku przy wykorzystaniu IT. Znajdziemy tu
także przegląd systemów wspomagających zarządzanie szeroko
rozumianej telekomunikacji.

• Poradnik ﬁnansowy dla MSP

W tym raporcie znajdziemy zestawienie usług ułatwiających
zapewnienie ciągłości finansowej firmy, odzyskiwanie
należności dzięki zastosowaniu usług banków, firm
windykacyjnych, faktoringowych oraz leasingowych.

• Certyﬁkacja

Raport podejmuje tematykę normalizacji usług i produktów oferowanych przez firmy w celu podniesienia jakości usług.

• Wierzytelności w ﬁrmie

W raporcie znajdziemy sposoby na skuteczne odzyskiwanie
należności. Dowiemy się o rozwoju firm windykacyjnych.
Znajdziemy tu także prezentacje sposobów dostosowywania oferty
do klientów.

• Energetyka

Raport mówi o sytuacji na rynku energetycznym. Znajdziemy tu analizę rozwoju tego sektora i jego prognozy na przyszłość.

DODATKI
SPECJALNE
• Finansowa Marka Roku

To nowe, prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez „Gazetę Finansową” instytucjom finansowym, które proponują klientom
usługi i produkty wykraczające ponad przeciętność. Nagradzamy
instytucje, których marka jest już synonimem jakości na rynku
i które ciągle udoskonalają swoje oferty tak, aby dostosować je do
potrzeb klientów.

• Rzeczpospolita Babska

Jest to dodatek dedykowany przedsiębiorczym kobietom. Prezentujemy w nim biografie pań, które są wzorem dla każdej Polki chcącej odnieść sukces. Coraz więcej kobiet zajmuje najwyższe stanowiska kierownicze, coraz więcej zostaje przedsiębiorcami
i zakłada własne firmy. Są wykształcone, bardzo dobrze zorganizowane, mają wysokie kompetencje, osiągają sukcesy w branży,
dlatego „Gazeta Finansowa” co roku wyróżnia Panie, których postawa jest wzorem dla innych.

100 największych instytucji
•ﬁnansowych
Dodatek ten poświęcony jest instytucjom finansowym takim jak
banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy instytucje leasingowe,
które najlepiej radzą sobie na rynku. Wyróżnione instytucje są wybierane na podstawie przychodów z ostatnich lat lub poszczególnych kwartałów.

• Sztuka posiadania

Jest to dodatek, w którym czytelnicy znajdą informacje o różnych
sposobach inwestowania swoich funduszy, m.in. w dobra luksusowe.
Nie od dziś wiadomo, że nie sztuką jest wydać pieniądze, sztuką jest
wydać je dobrze. Zatem w co powinni inwestować najbogatsi? Które
dobra luksusowe nie tracą tak szybko na wartości, a może jeszcze na
niej zyskują? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź
w naszym dodatku.

• Turbiny Polskiej Gospodarki

W dodatku tym znajdziemy ranking 250 najlepiej rozwijających się
firm w Polsce z segmentu MSP. Pochodzą one z bardzo różnych branż,
co pomaga się również zorientować w rozwoju polskiej gospodarki.
Kryterium doboru przedsiębiorstw jest ich roczny bilans, który nie
może przekraczać 50 mln euro, dlatego w rankingu często obok siebie
znajdują się np. firmy z branży chemicznej i spożywczej.

• 1000 Największych ﬁrm w Polsce
Dodatek jest poświęcony największym i najlepiej prosperującym
firmom prowadzącym swoją działalność w Polsce. Jego najważniejszą
częścią jest ranking 1 000 firm według kryterium przychodów ze
sprzedaży, jakie osiągnęły poszczególne przedsiębiorstwa. Wybrane
firmy są reprezentantami różnych gałęzi gospodarki.

• Perły Polskiego Biznesu
„Gazeta Finansowa” dostrzega działania w biznesie najbardziej przedsiębiorczych kobiet i co roku przyznaje im tytuł „Perły Biznesu”.
Wyróźnione panie są spełnionymi bizneswoman, którym nie straszne
są perturbacje na rynkach. Są odważne, znakomicie wykształcone, a do
tego przełamują stereotypy.

• Najlepsze produkty dla biznesu

Jest to zestawienie najlepszych produktów dla biznesu. Wyróżnienia
przyznawane są firmom, które charakteryzują się kompleksową ofertą,
profesjonalnym i indywidualnym podejściem do przedsiębiorców, systematycznym podnoszeniem jakości usług.

Prestiżowa gala
Finansista Roku
Już po raz 17 „Gazeta Finansowa” przyznaje tytuł Finansisty Roku
Celem nagrody jest uhonorowanie człowieka (nie instytucji, którą reprezentuje)
mogącego poszczycić się w minionym roku największymi osiągnięciami
w szeroko rozumianym obszarze finansów. Laureat może reprezentować
dowolną firmę, jednak preferowani są szefowie instytucji finansowych
Tytuł Finansisty Roku 2009
otrzymał dr Leszek Czarnecki
– prezes Getin Holding.

Tytułem FINANSISTY ROKU uhonorowano już m.in.:
Stanisława Kluzę – szefa Komisji Nadzoru Bankowego,
Zytę Gilowską – minister finansów,
Wiesława Rozłuckiego – prezesa Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie,
Leszka Balcerowicza – prezesa Narodowego Banku Polskiego,
Marię Wiśniewską – prezes PEKAO SA,
Andrzeja Podsiadło – prezesa PKO BP oraz
Wojciecha Kostrzewę – prezesa BRE Banku.
Możemy zapewnić, że również w obecnej edycji Nagrody
laureatem zostanie osoba o dużych zasługach dla rozwoju sektora
finansowego w Polsce.
Podczas gali planowane jest wręczenie: głównej nagrody Finansista
Roku oraz wyróżnień specjalnych

Zapraszamy do współpracy sponsoringowej przy gali
Zainteresowanych prosimy o kontakt 22 339 05 43 - 44

cennik reklam
Cała strona:
255 mm x 360 mm
13 500 zł

Rozkładówka:
538 mm x 360 mm
25 000 zł

2/3 strony:
168 mm x
360 mm
12 000 zł

Junior Page duży:
190 mm x 283 mm
9 000 zł

1/3 strony:
83 mm x
360 mm
6 300 zł

Pół
strony:
126 mm x
360 mm
7 500 zł
Pół strony:
255 mm x 175 mm
7 500 zł

1/4 strony:
126 mm x
170 mm
5 250 zł

1/3 strony:
255 mm x 120 mm
6 300 zł

1/4 strony:
62 mm x
360 mm
5 250 zł

Reklama na pierwszej stronie:
255 mm x 50 mm –
10 500 zł

1/4 strony:
255 mm x 96 mm

1/8 strony:
126 mm x
85 mm
2 850 zł

Podwał
255 mm x 50 mm
5 000 zł

Ogólne warunki druku gazetowego

IV okładka
255 mm x 360 mm
18 900 zł
Wyspa:
125 mm x 87 mm
9 000 zł

Dopłaty:
KONTAKT

• dopłata za prawą stronę 10 proc.
• dopłata z reklamy konsekutywnej 10 proc.
• dopłata za 3 strone 20 proc.
• dopłata za 5 stronę 15 proc.

•
•
•
•
•
•
•

rozdzielczość 300 dpi, platforma PC, plik TiFF lub EPS, w przypadku
reklamy kolorowej CMYK;
w światłach minimum 3 proc.;
w cieniach maks. 90 proc.;
przyrost punktu rastrowego 20-25 proc.;
liniatura rastra 85 lpi, suma nasycenia składowych kolorów maks.
260 proc.;
minimalna wielkość liter w kontrze wielokolorowej dla pisma
jednoelementowego wynosi 12 pkt.;
stosować krzywą nasycenia kolorów właściwą dla druku gazetowego.

Adres ftp:

Preferowane formaty

ftp://gf24.pl
login: reklama
hasło: AmAlKeR

• PDF (kompozytowy)
• EPS (fonty zamienione na krzywe)
• TIFF (CMYK, 300 dpi)

Biuro Reklamy tygodnika „Gazeta Finansowa”,
ul. Marii Konopnickiej 6/225, 00-491 Warszawa
Agnieszka Prasowska, a.prasowska@gazetafinansowa.pl, 22 339 05 43, 501 209 900
Aleksandra Piekarska, a.piekarska@gazetafinansowa.pl, 22 339 05 44, 512 382 737

