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O nas

„Programista Junior” to niezwykły dwumiesięcznik, w którym 
poznajemy fascynujący świat programowania i informatyki.

Przeznaczony jest dla dzieci wieku 8-14 lat.

Na 100 stronach wypełnionych po brzegi nauką i świetną zabawą 
swoje miejsce znajdą również rodzice, nauczyciele, ale także dorośli, 
którzy chcą rozpocząć przygodę z programowaniem!

Wydania są dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej.

Dystrybucja

 ✓ Wersja papierowa dostępna w salonach sieci EMPIK  
(nakład: 5000 egz.)

 ✓ Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.programistajr.pl 
(PDF, mobi i ePub)

Odbiorcy

Naszymi głównymi odbiorcami są dzieci w wieku szkolnym.

W roku szkolnym 2016/2017 – 2,3 miliona uczniów uczęszczało do 
szkoły podstawowej, z czego 0,86 mln na wsi, a 1,43 mln w miastach.

Uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 
stanowili 46,3% całej populacji objętej systemem szkolnym.

Wierzymy także, że w naszym magazynie znajdą swoje miejsce 
również rodzice, nauczyciele, jak również dorośli, którzy chcą 
rozpocząć przygodę z programowaniem!
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Rozmiar Cena/PLN Cena/EUR

Okładka IV

210x297 mm + 5 mm spady / CMYK: 300 dpi

4500 1071

Okładka III

210x297 mm + 5 mm spady / CMYK: 300 dpi

3800 904

Okładka II

210x297 mm + 5 mm spady / CMYK: 300 dpi

3800 904

Rozkadówka. Okładka II + 1-sza strona

210x297mm x2 + 5 mm spady z każdej strony, 
CMYK: 300 dpi

5800 1380

Rozkładówka. Wewnątrz magazynu

210x297mm x2 + 5 mm spady z każdej strony, 
CMYK: 300 dpi

5500 1309

Okładki i rozkładówki

Rozmiary i cennik reklam
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Rozmiar Cena/PLN Cena/EURO

Strona 1/1 ( A4 )

210x297 mm + 5 mm spady / CMYK, 300 dpi

3500 833

Strona 1/2 wertykalna

105x297 mm + 5 mm spady / CMYK, 300 dpi

2500 595

Strona 1/2 Horyzontalna

  210x148 + 5 mm spady / CMYK, 300 dpi

2500 595

Reklama wewnątrz magazynu

Artykuły

Zachęcamy do bezpośredniego dotarcia do naszych czytelników 
poprzez artykuły techniczne i informacyjne.

Wierzymy, że najlepszą reklamą jest dobre przekazanie wiedzy.

Cena za stronę artykułu: 2000 PLN / 500 EURO

Rozmiary i cennik reklam
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Online

Newsletter

Skuteczna promocja za pośrednictwem naszego newslettera. 
Cena: 1200 PLN / 285 EURO

Reklama na stronie WWW

Baner w nagłówku: http://www.programistajr.pl/ 
Wytyczne: 976x97 px, .jpg, .gif, .swf. 
Cena: 1500 PLN / 355 EURO za miesiąc

Media społecznościowe

Wpisy na platformie Facebook i Instagram 
Cena: 1000 PLN / 250 EURO

Ważne informacje

Zniżki

Programista trafia do sprzedaży 25-go dnia, co drugi miesiąc. 
Reklamy oraz materiały związane z artykułami powinny być 
dostarczone 3 tygodnie przed publikacją docelowego numeru.

 ✓ 2 wydania – 10 %

 ✓ 6 wydań – 20 %

Ceny podlegają negocjacji.
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Kontakt

Firma:
Anna Adamczyk 
ul. Dereniowa 4/47 
02-776 Warszawa

Podatek ID: PL9511665515 
Nr konta: 34 1240 1125 1111 0010 2401 3333 
SWIFT: PKOPPLPW 
IBAN: PL34 1240 1125 1111 0010 2401 3333

CEO
Anna Adamczyk

annaadamczyk@programistajr.pl 
+48663220102

Redaktor naczelny
Łukasz Łopuszański

llopuszanski@programistajr.pl 
+48506451728

redaktor prowadzący
Tomasz Łopuszański

tomaszlopuszanski@programistajr.pl

Produkcja:
Krzysztof Kopciowski

e-mail: bok@keylight.com.pl

 Strona internetowa:  http://www.programistajr.pl/

 Facebook:  http://www.facebook.com/Programistajr

 Instagram:  http://www.instagram.com/programista_junior


