
Media kit 2023 
„dOBRY dOM eNeRGOOSZCZĘdNY”

„dOBRY dOM eNeRGOOSZCZĘdNY” w liCZBaCh

PROfil MaGaZYNu

Dystrybucja 
Ogólnopolska: za pośrednictwem najważniejszych kolporterów: Kolporter, 
Ruch, Pol Perfect w sieciach: Empik, Trafika, HDS, na stacjach paliw, online, 
serwisy internetowe: www.e-kiosk.pl, www.e-gazety.pl, www.nexto.pl, 
www.publio.pl, www.eprasa.pl.
Bezpośrednia, podczas największych targowych imprez branżowych.

Formy promocji 
Przekładki reklamowe, inserty.

Grupa docelowa
Osoby poszukujące gotowego projektu domu, planujące budowę 
budynku wysoce energooszczędnego lub niskoenergetycznego. 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 architektonicznych. Magazyn powstaje we 
współpracy ze specjalistami 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.

15 tys.
nakład

24
wydane edycje

17
lat na rynku

2
wydania w roku

156 tys.
odsłon serwisu www.domenergo.com 

w 2021 roku

Serwisy wspierające tytuł
www.domenergo.com
www.dobry-dom.pl
www.domydrewniane.pl

Nakład 15 000 egzemplarzy
Nakład rozpowszechniany płatny, czyli suma sprzedaży egzem-
plarzowej 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 dru-
kowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form 
prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań. 



teMatYka „dOBReGO dOMu eNeRGOOSZCZĘdNeGO” Na 2023

fORMatY ReklaM

Rozkładówka 460 mm x 297 mm

Cała strona 
230 mm x 297 mm

1/3 strony – pion  
76 mm x 297 mm

1/2 strony – poziom  
230 mm x 148,5 mm

1/2 strony – pion  
115 mm x 297 mm

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 148,5 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 1/25/2022
NR 2/26/2022

marzec- wrzesień
wrzesień - marzec

DOBRY DOM ENERGOOSZCZĘDNY
DOBRY DOM ENERGOOSZCZĘDNY

24.02.2023
1.09.2023  

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

OZE w domu – w co warto zainwestować?
Izolacje: styropian, wełna, a może PIR?
Energooszczędnie za szybą – okna 
Nie czekaj na sezon grzewczy – 
termomodernizacja 
Smart home – czy dom może być zbyt inteligentny?
Porady architektów i ekspertów z branży
Projekty energoooszczędnych domów i hity od 
pracowni

Rekuperacja - Aktualna moda czy konieczność?
Czym wyróżniają się okna do domu 
energooszczędnego?
Z czego zbudować dom? - Beton komórkowy, 
silikaty czy pustak ceramiczny?
Ocieplenie elewacji styropianem - Sprawdź na co 
warto zwrócić uwagę.
Jak dobrać pompę ciepła, by dom był 
energooszczędny?
Rodzaje dachów w domach - Jakie są ich kształty?
Opłacalność fotowoltaiki – Kiedy wzrasta,a kiedy 
spada?
Jak dobrać odpowiednie drzwi do rodzaju 
pomieszczenia?

NR 1/25/2023 NR 2/26/2023

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

NOwOŚCi
Połączenie publikacji w druku z półroczną obecnością na stronach:  

www.domenergo.com, www.domy-drewniane.pl – publikacja informacji 

prasowych, promocja w zakładce “Polecane firmy”

Gwarancja publikacji/ udostępniania wpisów firmy na www.facebook.com/

dobrydom

„Hity 2023” – produkty które sprawdzą sie podczas budowy

„Rekomendacje” – przegląd najbardziej polecanych i najlepszych produktów

„Porady ekspertów” – najważniejsze informacje z branży budowlanej

„Polecane projekty” – przegląd rekomendowany przez architektów 

z polskich pracowni



1500 zł/6 mies.
400 zł/1 tydz.
400 zł/1 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:

https://domenergo.com/
https://www.facebook.com/dobrydom


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

BiuRO ReklaMY
Dyrektor Biura Reklamy
reklama@grupadobrydom.pl
tel. 669 446 464


