
Media kit 2020 
„dOBRY dOM eNeRGOOSZCZĘdNY”

„dOBRY dOM eNeRGOOSZCZĘdNY” w liCZBaCh

PROfil MaGaZYNu

Dystrybucja 
Empik, Ruch, Kolporter, Pol Perfect, Garmond, sieć HDS,  
hipermarkety budowlane i stacje benzynowe oraz na stronie 
internetowej: www.dobre-produkty.pl

Formy promocji 
Przekładki reklamowe, inserty.

Grupa docelowa
Osoby poszukujące gotowego projektu domu, planujące 
budowę budynku wysoce energooszczędnego lub nisko-
energetycznego. Także osoby interesujące się inteligentnymi 
systemami obsługi budynków mieszkalnych, nowoczesną 
technologią oraz nowinkami z branży.

„Dobry Dom Energooszczędny” to obszerny, szczegółowy 
katalog projektów domów uznanych pracowni architekto-
nicznych. Magazyn powstaje we współpracy ze specjalis-
tami branży budowlanej. Dzięki wypowiedziom eksperckim, 
najnowszej ofercie producentów i firm wykonawczych,  
a także przeglądom materiałów i technologii oraz wiedzy 
z dziedziny ekologii, wspieramy czytelników chcących 
zamieszkać w domu energooszczędnym, inteligentnym  
i bezpiecznym, krótko mówiąc – w dobrym domu.

12 tys.
nakład

19
wydanych edycji

15
lat na rynku

2
wydania w roku

2,5 tys.
fanów na Facebooku

156 tys.
odsłon serwisu domenergo.com

Serwis wspierający tytuł
www.domenergo.com

Nakład 12 000 egzemplarzy
Nakład rozpowszechniany płatny czyli suma sprzedaży 
egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej 
e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań 
oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych 
i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Sprzedaż ogółem czyli suma sprzedaży egzemplarzowej wydań 
drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich 
form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań. 



teMatYka „dOBRY dOM eNeRGOOSZCZĘdNY” Na 2020

fORMatY ReklaM

Cena

Cena

Format

Format

CeNNik ReklaM
Reklama gotowa

Artykuł sponsorowany

7800 zł
6500 zł
11 530 zł
15 580 zł
6650 zł
3800 zł
3800 zł

9500 zł
5500 zł
600 zł

230 x 297 mm
230 x 297 mm
230 x 297 mm
460 x 297 mm
230 x 297 mm
115 x 297 mm
230 x 148 mm

460 x 297 mm
230 x 297 mm
230 x 297 mm

II okładka
III okładka
IV okładka
II okładka + 1 s. otwierająca
1 strona prawa
1/2 strony (pion)
1/2 strony (poziom)

Numer wydania EmisjaMateriały do

teRMiNaRZ edYCji

NR 1/19/2020
NR 2/20/2020

kwiecień - wrzesień
wrzesień - kwiecień

DOBRY DOM ENERGOOSZCZĘDNY
DOBRY DOM ENERGOOSZCZĘDNY

WYDANO
21.09.2020  

Specyfikacja techniczna:
• tryb kolorów: CMYK
• rozdzielczość bitmap: 300 dpi  

(w formacie JPG, TIFF, PSD)
• spady: 5 mm

• minimalna odległość obiektów od krawędzi strony: 3 mm
• margines od grzbietu: 4 mm
• pliki wektorowe: EPS, PDF
• zamiana wszystkich tekstów na krzywe

Dom energooszczędny
Domy prefabrykowane – ile to naprawdę kosztuje? 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – jak zadbać o ich 
energooszczędność?
Ocieplenie na miarę potrzeb – sprawdzone materiały 
oraz nowości
Izolacja poddasza – różne metody
Energooszczędnie i elegancko – bramy, drzwi, okna
Czyste powietrze w domu – rekuperacja
Energia ze słońca – zalety fotowoltaiki

Dom inteligentny
Dom w zasięgu... smartfona – domowa automatyka
Inteligentny, czyli bezpieczny – systemy bezpieczeństwa

Ponadto
Nowości 2020 – co polecają producenci?
Porady ekspertów z branży
Sprawdzone rozwiązania i rekomendowane produkty
Polecane projekty i bestsellery z ubiegłego roku od 
polskich pracowni

Dom energooszczędny
Beton komórkowy, ceramika, silikaty czy keramzyt? 
Ciepłe ściany zewnętrzne
Skuteczna termoizolacja  – wełna, styropian, włókno 
drzewne, PIR
Energooszczędność dachu – od więźby po pokrycie
Jak najlepiej ogrzać dom? Kotły kondensacyjne i na 
paliwo stałe
Skąd czerpać energię? OZE

Dom inteligentny
Inwestuj z głową – które inteligentne systemy warto 
mieć w domu? Niezbędne, opcjonalne oraz luksusowe 

Ponadto
Nowości 2020 – co polecają producenci?
Porady ekspertów z branży
Sprawdzone rozwiązania i rekomendowane produkty
Polecane projekty i bestsellery z ubiegłego roku od 
polskich pracowni

NR 1/19/2020 NR 2/20/2020

2/1 rozkładówka
1 strona prawa
1 strona prezentacji projektu (1 projekty na str.)

Rozkładówka 460 mm x 297 mm

Cała strona 
230 mm x 297 mm

1/3 strony – pion  
76 mm x 296 mm

1/2 strony – poziom  
230 mm x 148 mm

1/2 strony – pion  
115 mm x 297 mm



1500 zł/6 mies.
400 zł/6 tydz.
400 zł/6 tydz.
250 zł/mies. 
300 zł/mies.
150 zł/mies.
250 zł/mies. 
300 zł/mies.
450 zł/mies. 
ustalenia indywid.
ustalenia indywid.
bezpłatnie
bezpłatnie

PREZENTACJA FIRMY – logo + adres + produkty
TEMAT TYGODNIA - na stronie głównej wyróżniony przez tydzień (polecamy go na Facebooku)
PRODUKT TYGODNIA - prezentacja produktu z przelinkowaniem na stronę klienta, na stronie głównej wyróżniona przez tydzień
BANER MAŁY 330 x 250 px (waga max 80 kb) – na stronie głównej
BANER DUŻY 750 x 100 px (waga max 80 kb) – na stronie głównej
BANER MAŁY 468 x 60 px (waga max 80 kb) – na stronie głównej
BANER MAŁY 330 x 250 px (waga max 80 kb) – na stronie projektu

BANER DUŻY 750 x 100 px (waga max 80 kb) – na stronie projektu

POP-UP (minimum 400 px szerokości)

POLECAMY – możliwość interakcji na fanpage’u “Dobry Dom”

PUBLIKACJA INFORMACJI PRASOWYCH – na stronie www.domenergo.com i polecanie wpisów na Facebooku

POLECANIE FIRMY/PRODUKTÓW na Facebooku

PROMOCJA WAŻNYCH WYDARZEŃ Z BRANŻY na Facebooku

www.facebook.com/dobrydomwww.domenergo.com

fORMY ReklaMOwe Na www i faCeBOOku

CeNNik ReklaM Na www i faCeBOOku

BANER 750 x 100 px

WPIS 
POLECAJĄCY

PRODUKT 
LUB FIRMĘ

BANER 468 x 60 px

 TEMAT/PRODUKT

TYGODNIA

BANER 
330 x 250 px

Znajdziesz nas 
w salonach prasowych oraz:



wYdawNiCtwO dOBRY dOM
35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl
www.grupadobrydom.pl

kRZYSZtOf BaBiaRZ
Dyrektor Biura Reklamy
krzysztof.babiarz@grupadobrydom.pl
tel. 669 446 464

dOROta PROkOPiak
dorota.prokopiak@grupadobrydom.pl
tel. 669 446 000


