
Oferta reklamowa na łamach  
Gazety Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

 
 
 

Szanowni Państwo,  

chciałabym zaprosić do skorzystania z propozycji umieszczenia reklamy Państwa Firmy na 

łamach Gazety Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.  

Tytuł ten jest obecny na rynku wydawniczym od 25 lat. Jest to pismo bezpłatne 

ukazujące się raz w semestrze w nakładzie 3000 szt. Dostępna jest również wersja online 

funkcjonująca na stronie SWPW. 

Docieramy do szerokiego grona studentów zarówno w Płocku, jak i w Iławie oraz 

Wyszkowie. Dużą część naszych studentów stanowią osoby już aktywne zawodowo. 

Dodatkowo Gazeta kolportowana jest podczas różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, 

w których uczestniczymy. 

Tematyka artykułów odnosi się do życia  Uczelni. Odnaleźć w niej można również 

teksty popularno – naukowe.   

Jestem przekonana, iż publikacja reklamy na łamach Gazety SWPW jest znakomitą 

sposobnością do zaprezentowania oferty Państwa firmy. 

Licząc na zainteresowanie z Państwa strony łączę wyrazy szacunku. 

 

 

 

Kamila Bielińska 

Redaktor naczelna 

 

 

 
  



Gazeta Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 

 Od 25 lat na rynku wydawniczym 

 Pismo bezpłatne 

 Format A4, druk na papierze kredowym 

 Objętość 20 stron  

 Druk kolorowy 

 Prezentacja numeru w wersji online na www.wlodkowic.pl  
 
Cennik  
Podane ceny są cenami brutto. 
 
Reklama modułowa na stronach redakcyjnych 

Wymiar Cena  

¼ strony (87x133 mm) 
 

350 zł 

½ strony (175x133 mm) 
 

420 zł 

cała strona (175x267 mm) 
 

550 zł 

 
Tekst promocyjny 
1 strona w Gazecie – 3800 znaków + foto, ewentualnie logotyp. 
Treść przygotowana przez zleceniodawcą. 
Cena:  350 zł 
 
Bonusy: 

 Przy wykupieniu reklamy modułowej na całą stronę gratis tygodniowa promocja na 
profilach facebookowych: wlodkowicpl, Studia Płock, Karta Włodkowic Plus 

 Dla Partnerów Karty Studenta i Absolwenta Włodkowic Plus - 20% rabatu 
 
Parametry reklamy: 
Preferujemy pliki w formacie CDR (do wersji 15) lub jpg, tif (min. 300 dpi). 
Nie przyjmujemy plików z Microsoft Word. 
Projekt reklamy – 100 zł (dwie propozycje do wyboru) 
 
Kontakt: 
Kamila Bielińska 
tel. 24 366 41 35 
promocja@wlodkowic.pl  


