Reklama
Zapraszamy do zamieszczania reklam w naszych czasopismach przedmiotowo‐metodycznych oraz w
Kalendarzu Nauczycielskim. Obok periodyków wydajemy także poradniki metodyczne
i psychologiczno‐pedagogiczne, książki pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, zeszyty ćwiczeń, dyktanda,
sprawdziany, scenariusze lekcji i przedstawień teatralnych, publikacje dla dzieci i młodzieży
z dysfunkcjami, broszurki prawne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Adresatami naszych książek są
dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowo‐wychowawczych, samorządy terytorialne, biblioteki,
nauczyciele, studenci, uczniowie, rodzice.
Zamieszczenie reklamy w przedstawianych publikacjach to wspaniała okazja do zaprezentowania
Państwa oferty i działalności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.
Każdy reklamodawca otrzymuje 1 egzemplarz publikacji, w której ukazuje się zamówiona reklama.
Proponujemy Państwu reklamę w periodykach:
• Kalendarz Nauczycielski (rocznik)
• Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane (kwartalnik)
• Język Polski w Szkole IV–VI (kwartalnik)
• Język Polski w Gimnazjum (kwartalnik)
• Język Polski w Liceum (kwartalnik).
• Kalendarz Nauczycielski ukazuje się na rok kalendarzowy (obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia każdego
roku), w formacie A‐5, w twardej, zintegrowanej oprawie, w nakładzie ok. 15 000 egz. Jego adresatami są
działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele, dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowo‐
‐wychowawczych, samorządy terytorialne, biblioteki i ośrodki doskonalenia nauczycieli z całej Polski.
Kalendarz zawiera:
1. Kalendaria:
– skrócone kalendarze roczne,
– aktualny kalendarz miesięczny – 2 miesiące na stronie z wytłuszczeniem dni wolnych od pracy i świąt
ustawowych,
– rozszerzone kalendarium bieżącego roku – dwa dni na jednej stronie oraz piątek, sobota i niedziela też na
jednej stronie.
2. Część teleadresową dotyczącą Biura ZG ZNP, okręgów ZNP, OUPiS‐ów.
3. Część prawną poświęconą wybranym praktycznym aspektom nauczycielskiego prawa pracy, prawa
oświatowego i prawa związkowego.
Reklama wewnątrz kalendarza w pełnym kolorze:
* cała strona (115x170 mm) – 1100 zł + VAT
* 2 strony (rozkładówka 2 x 115x170 mm) – 1800 zł + VAT
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 września każdego roku.
• Czasopisma: Nauczanie Początkowe, Język Polski w Szkole IV‐VI, Język Polski w Gimnazjum, Język
Polski w Liceum są kwartalnikami – ukazują się po cztery zeszyty każdego czasopisma w roku szkolnym:
zeszyt nr 1 – wrzesień, zeszyt nr 2 – listopad, zeszyt nr 3 – luty, zeszyt nr 4 – kwiecień. Planowany nakład
każdego numeru czasopisma to ok. 2000 egz., format A‐5.
1. Reklama wewnątrz czasopisma w 1 kolorze – czarnym:
* cała strona (115x170 mm) – 800 zł + VAT
* 1/2 strony (115x80 mm) – 500 zł + VAT
* trzecia, cała strona okładki (115x170 mm) – 900 zł + VAT
2. Reklama na zewnętrznej (czwartej) stronie okładki w pełnym kolorze – cała strona (115x170 mm) –
1200 zł + VAT.
3. Wkładka (gotowa ulotka reklamującej się firmy dołączona do czasopisma) – 0,50 zł + VAT
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 miesiąc przed wydaniem każdego numeru.
Kontakt: Marcin Lutwin, tel. 606‐143‐609, marcin@wydped.pl

