
1.Pod sta wą do za miesz cze nia re kla my jest zle ce nie pod pi sa ne przez oso by
upraw nio ne do re pre zen to wa nia Zle ce nio daw cy lub zle ce nie prze sła ne elek -
tor nicz nie lub ust na umo wa ku piec ka, okre śla ją ce ro dzaj re kla my, jej 
po wierzch nię, ter mi ny. Wa run ki płat no ści oraz ce n� iwy so kość ra ba tów
okre śla wy daw ca zgod nie zobo wią zu ją cym cen ni kiem ogło szeń lub po twier -
dze niem przy jęcia zle ce nia do re ali za cji. 
2.Zle ce nie po win no za wie rać pełen ad res Zle ce nio daw cy do wy sta wie nia
fak tu ry Vat wraz z NIP -em oraz w przy pad ku roz po czy na nia współ pra cy
do ku ment sta no wią cy pod sta wę praw ną działa nia Zle ce nio daw cy,
np. ko pie od pi su KRS, Re gon itp. 
3.Ozmia nie cen ni ka re klam Wy daw ca po wia do mi Zle ce nio daw cę
2mie sią ce przed je go wpro wa dze niem. 
4. Wprzy pad ku zmia ny cen ni ka wtrak cie trwa nia dłu go ter mi no we go zle ce nia,
no we ce ny wcho dzą wży cie po upły wie 2mie się cy od da ty ich wpro wa dze nia. 
5.Wszel kie ma te riały tek sto we, nie bę dą ce ma te riała mi re dak cyj ny mi, są
trak to wa ne ja ko ar ty kuły re kla mo we isy gno wa ne nad ty tułem „ogło sze -
nie” oraz na zwą ilo giem fir my re kla mu jącej się. W przy pad ku ogło szeń
tek sto wych ma te riały mu szą być do star czo ne w po sta ci elek tro nicz nej.
6.Zle ce nia na pu bli ka cję re klam mu szą być skła da ne nie później
niż wter mi nie ja ki jest opu bli ko wa ny wak tu al nym cen ni ku ogło szeń. 
7.Wy co fa nie zle ce nia mo że na stą pić wter mi nie nie póź niej szym, 
niż osta tecz ny ter min przyj mo wa nia zle ceń po da ny wcen ni ku ogło szeń.
Wy co fa nie zle ce nia po tym ter mi nie upo waż nia wy daw cę do ob cią że nia
Zle ce nio daw cy rów no war to ścią 100% uzgod nio nej war to ści re kla my.
8.Re zer wa cja okła dek tyl ko w przy pad ku uisz cze nia przed pła ty w wy so -
ko ści 30% war to ści zle ce nia.
9.Ma te ria ły do dru ku po win ny być do star czo ne do dnia zgod nie zin for -
ma cją po da ną wcen ni ku ogło szeń. Wra zie opóź nie nia nie gwa ran tu je -
my umiesz cze nia re kla my wwy bra nym miej scu ze szy tu, awska raj nych
przy pad kach jej opu bli ko wa nia. 
10.Osta tecz na da ta przyj mo wa nia ma te ria łów oraz zmian w tre ści re kla -
-my mi ja 7 dni po ter mi nie przyj mo wa nia ogło szeń. Po prze kro cze niu
te go ter mi nu ogło sze nie mo że zo stać prze su nię te na na stęp ne wy da nie.
11.Wprzy pad ku zle ceń dłu go ter mi no wych, wra zie nie do star cze nia no -
wych ma te ria łów wter mi nie okre ślo nym wpkt. 10, Wy daw ca ma pra wo
do za miesz cza nia re kla my da nej do po przed nie go nu me ru. 
12.Wy daw ca ma pra wo do od mo wy przy ję cia ma te ria łów nie na da ją cych
się do re pro duk cji z po wo du złej ja ko ści lub nie od po wia da ją cych
pa ra me trom tech nicz nym. 
13.Je że li ma te ria ły do star czo ne do re pro duk cji ma ją być zwró co ne
Zle ce nio daw cy, na le ży to wy raź nie za zna czyć wzle ce niu. 
14.Wy daw nic two za strze ga so bie pra wo po bie ra nia opłat za przygotowanie
ma te ria łów po li gra ficz nych oraz reklam na stronę www.topagrar.pl.
W ra mach zle ce nia ist nie je moż li wość do ko na nia 3 po pra wek.

15.Ży cze nia od no śnie umiej sco wie nia re klam przy okre ślo nym te ma cie
re dak cyj nym (nie do ty czy blo ków ogło sze nio wych) mo gą być speł nio ne
tyl ko wprzy pad ku okre ślo nych wiel ko ści, ter mi no we go zle ce nia iwmia -
rę moż li wo ści tech nicz nych. 
16.Za ogło sze nie przy ję te po ter mi nie przyj mo wa nia ogło szeń oraz za
eks pre so we przy go to wa nie ma te ria łów po li gra ficz nych po bie ra na bę dzie
opła ta do dat ko wa dowy so ko ści 40% war to ści ogło sze nia. 
17.Formaty 1/4 strony (88x125 mm) w części redakcyjnej zeszytu łączone
są ze sobą tworząc format 1/2 strony.
18.Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych
ogło szeń oraz ma pra wo od mó wić za miesz cze nia re kla my iwkład ki je śli
ich treść lub for ma po zo sta ją wsprzecz no ści zli nią pro gra mo wą icha rak -
te rem pu bli ka cji Wy daw cy. Do star czo ne przez Zle ce nio daw cę ma te ria ły
nie mo gą na ru szać do brych oby cza jów, a ich pu bli ka cja nie mo że sta no -
wić czy nu nie uczci wej kon ku ren cji.
19.Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej
reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
20. Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za ewen tu al ne błę dy po wsta -
łe w pro ce sie dru ku, a wy ni ka ją ce z wa dli wo ści do star czo nych przez
Zle ce nio daw cę ma te ria łów re kla mo wych.
21.Re kla ma cje do ty czą ce re klam przyj mo wa ne są wter mi nie 7dni
od da ty uka za nia się re kla my, wfor mie pi sem nej. 
22.Płat no ści za wy ko na nie zle ce nia do ko ny wa ne są wfor mie prze le wów nakon -
to Ban ku Pe kao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504. 
23.W przy pad ku firm pol skich fak tu ry wy sta wia ne są po uka za niu się ogło -
sze nia a płat ność mu si na stą pić do 14 dni od da ty wy sta wie nia fak tu ry. 
W przy pad ku firm za gra nicz nych obo wią zu je 100% przed pła ta przed
uka za niem się ogło sze nia.
24.Wwy pad ku opóź nie nia płat no ści Zle ce nio daw ca zo sta je ob cią żo ny
od set ka mi 0,082 % za każ dy dzień zwło ki. Wydawca zastrzega sobie
prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych trzech rachunkach.
Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na
zasadach przedpłaty.
25.Za miesz cze nie wkład ki re kla mo wej wy ma ga przed ło że nia wzo ru
ije go ak cep ta cji przez Wy daw cę. Wkład ki, któ re wy glą dem przy po mi na ją
top agrar pol skalub in ną pu bli ka cje PWR pod wzglę dem gra ficz nym
lub za wie ra ją ob ce re kla my, nie bę dą przyj mo wa ne do dys try bu cji.
26.Prosimy o przesłanie wzoru kolorystycznego - proof (umożliwi to kontrolę
zgodności kolorystycznej druku i jego ewentualną reklamację).
27.Dopuszczalna tolerancja odchylenia barw w druku offsetowym wynosi
95% zgodności.
28.W przy pad ku przed ter mi no we go ze rwa nia umo wy na li cza ne bę dą  ka -
ry pie nięż ne od wy so ko ści nie słusz nie na li czo ne go ra ba tu.
29.Za mó wie nie re kla my ozna cza ak cep ta cję po wyż szych wa run ków sprze da ży. 
30.Wspra wach spor nych nie uję tych wpo wyż szych za sa dach obo wią zu -
ją prze pi sy Ko dek su Cy wil ne go.

Wa run ki za miesz cza nia re klam

Zobacz też:

Nasze doświadczenie
Twój zysk

ważny od 1 stycznia 2016

Cennik reklam 2016

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, www.topagrar.pl



Cennik ogłoszeń w wydaniu podstawowym

1/1
190x270

3/4
180x190
135x255

2/3
180x168
118x255

1/2
180x125
133x190
88x255

1/3
180x82
57x255

1/4
180x60
42x255
88x125

1 kolor
2-3 kolory
pełen kolor

Format 
(w mm)

Nakład: średnio 52 500 egz.
Format:     210 x 297 mm
Maks. wielkość wkładek:
200 x 290 mm
Druk i oprawa: offsetowy, oprawa klejona
Materiały w postaci elektronicznej
W postaci cyfrowej, tj. pliki ps i pdf 
- ogłoszenia całostronicowe

Otwarte prace (Quark Xpress, In Design),
z załączonymi wszystkimi użytymi elementami 
oraz czcionkami. Prosimy o załączenie pliku
podglądowego jpg oraz tif.

Reklamy dostarczane w postaci 
plików eps, tif, pdf
300 dpi, czcionki zamienione na „krzywe”

Kolory
CMYK, Grayscale
Przesyłanie materiałów
Pliki o wielkości do 10 Mb
- na naszą skrzynkę 
e-mail: reklama@topagrar.pl, 
powyżej 10 Mb prosimy o przesłanie
na nasz serwer ftp.   
W sprawie hasła dostępu prosimy
kontaktować się z wydawnictwem.

                                                                  

Materiały „na spad”
1/1 strony            210 x 297 mm + 5 mm
1/2 strony poziom  210 x 143 mm + 5 mm
1/2 strony pion     104 x 297 mm + 5 mm
1/3 strony poziom  210 x 100 mm + 5 mm
1/3 strony pion      73 x 297 mm + 5 mm
1/4 strony poziom   210 x  78  mm + 5 mm
1/4 strony pion       57 x 297 mm + 5 mm
2/3 strony poziom   210 x 186  mm + 5 mm
2/3 strony pion       135 x 297  mm + 5 mm
3/4 strony poziom   210 x 208  mm + 5 mm
3/4 strony pion       150 x 297  mm + 5 mm

Terminarz 

22.12.2015
25.01.2016
23.02.2016
22.03.2016
25.04.2016
23.05.2016
27.06.2016
25.07.2016
25.08.2016
26.09.2016
24.10.2016
24.11.2016

Wydanie Koniec przyjmowania 
ogłoszeń

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Rabat ilościowy
2 ogłoszenia    
3 ogłoszenia   
6 ogłoszeń
9 ogłoszeń
12 ogłoszeń   
18 ogłoszeń 

2%
3% 
6%
9%
12%
18%

Ogłoszenie top praca
życzenia, kondolencje

1/4 strony   1 kolor 900 zł
1/6 strony   1 kolor 700 zł

Ogłoszenia drobne
• dla osób prywatnych       50 zł
• dla osób prywatnych

posiadających Agrar-Card   40 zł
• dla firm 90 zł
• dla firm z Agrar-Card 70 zł

Druga strona okładki: 25 360 zł Trzecia strona okładki:  24 998 zł    Czwarta strona okładki: 30 430 zł

Kontakt do Działu Ogłoszeń e-mail: reklama@topagrar.pl

dr Józef Pawlak - koordynator (61) 886 29 17
Monika Wojciechowska - dyrektor, uprawa - ekonomia - budownictwo, tel. (61) 886 29 22
Emilia Granos-Burkert - top świnie/top bydło, tel. (61) 886 29 23 - ogłoszenia drobne, tel. (61) 886 29 36
Grzegorz Wiśniewski - technika uprawowa, tel. (61) 886 29 56
Agata Chojnacka-Królak - reklama internetowa, tel. (61) 886 26 26, fax 61 886 29 25, a.chojnacka@pwr.agro.pl
Jola Gorzelańczyk - dział grafiki, tel. (61) 869 06 84

Data wydania

DZIAŁ OGŁOSZEŃ DROBNYCH

Cennik ogłoszeń w blokach reklamowych

1/6
180x38
88x82

26x255

1/8
180x28
42x125
88x60

1/16
88x28
42x60

1/32
42x28

1/64
42x12

1 kolor
2-3 kolory
pełen kolor

Format 
(w mm)

Cennik ogłoszeń w programach specjalnych

1 kolor
2-3 kolory
pełen kolor

Format 
(w mm)

Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik, 12 wydań w roku. Ceny podano w złotych polskich, bez podatku VAT 

DZIAŁ OGŁOSZEŃ DROBNYCH

Cennik ogłoszeń w blokach reklamowych

1 kolor
2-3 kolory
pełen kolor

Format 
(w mm)

24.11.2015
04.01.2016
27.01.2016
29.02.2016
29.03.2016
04.05.2016
01.06.2016
29.06.2016
28.07.2016
01.09.2016
28.09.2016
26.10.2016

Maksymalna liczba reklam
konsekutywnych = 3
koszt = dodatkowe 20%
wartości reklamy

za 100
znaków

Wkładki o wadze do 25 g
- 650 zł netto/1000 egz.Ceny brutto

Prace graficzne należy przygotować
używając profilu ICC, w którym TIL
wynosi nie więcej niż 300%,
z wyjątkiem reklam drukowanych
na okładkach, dla których TIL
nie może przekroczyć 320%.

04.01.2016

29.03.2016

28.07.2016

28.09.2016

W reklamach spadowych prosimy o zatosowanie
znaczników cięcia, które powinny znajdować się
w odległości minimum 5 mm od formatu netto.
Prosimy również o odsunięcie od linii cięcia 
o 5 mm elementów grafiki. Niedopuszczalne jest
generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów.

Realizacja indywidualnych
kampanii reklamowych
i marketingowych

Rabat agencyjny - za gotowy materiał do druku - 10%

24.11.2015

29.02.2016

01.06.2016

01.09.2016

Koniec przyjmowania 
ogłoszeń

Koniec przyjmowania 
ogłoszeń

top technika oraz top agroszef ukazują się razem z wydaniem podstawowym top agrar Polska

10960
14950
16940

9590
12510
14810

8180
11260
12810

5090
7610
8770

3380
5350
6030

2400
3500
4100

1720
2260
2530

1260
1650
1860

640
800
910

340
430
470

210
250
280

16170
22038
24998

13787
17938
21230

12080
16615
18917

7424
11150
12797

5565
8797
9898

4929
7312
8787

8320
10880
12400

5700
7450
8420

4910
6450
7260

3610
4870
5520

2480
3250
3650

2100
2740
3060

1280
1660
1900

930
1180
1380

470
640
690

270
360
380

140
220
230

7490
9790
11170

5100
6700
7600

4400
5800
6600

3200
4300
4800

2200
2800
3200

1800
2400
2700

2016

STRUKTURA
TERYTORIALNA
wg. ZKDP marzec 2015

Dane techniczne

STRUKTURA WYDATKÓW CZYTELNIKÓW 

bieżące prowadzenie
gosp. rolnego51%

bieżące prowadzenie
gosp. domowego24%

inwestycje19%

dobra luksusowe, czas wolny6%
źródło: Rapot TNS Polska
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1. Pod sta wą do za miesz cze nia re kla my jest zle ce nie pod pi sa ne przez oso by
upraw nio ne do re pre zen to wa nia Zle ce nio daw cy lub zle ce nie prze sła ne elek -
tor nicz nie lub ust na umo wa ku piec ka, okre śla ją ce ro dzaj re kla my, jej 
po wierzch nię, ter mi ny. Wa run ki płat no ści oraz ce n� i wy so kość ra ba tów
okre śla wy daw ca zgod nie z obo wią zu ją cym cen ni kiem ogło szeń lub po twier -
dze niem przy jęcia zle ce nia do re ali za cji. 
2. Zle ce nie po win no za wie rać pełen ad res Zle ce nio daw cy do wy sta wie nia
fak tu ry Vat wraz z NIP -em oraz w przy pad ku roz po czy na nia współ pra cy
do ku ment sta no wią cy pod sta wę praw ną działa nia Zle ce nio daw cy,
np. ko pie od pi su KRS, Re gon itp. 
3. O zmia nie cen ni ka re klam Wy daw ca po wia do mi Zle ce nio daw cę
2 mie sią ce przed je go wpro wa dze niem. 
4. W przy pad ku zmia ny cen ni ka w trak cie trwa nia dłu go ter mi no we go zle ce nia,
no we ce ny wcho dzą w ży cie po upły wie 2 mie się cy od da ty ich wpro wa dze nia. 
5. Wszel kie ma te riały tek sto we, nie bę dą ce ma te riała mi re dak cyj ny mi, są
trak to wa ne ja ko ar ty kuły re kla mo we i sy gno wa ne nad ty tułem „ogło sze -
nie” oraz na zwą i lo giem fir my re kla mu jącej się. W przy pad ku ogło szeń
tek sto wych ma te riały mu szą być do star czo ne w po sta ci elek tro nicz nej.
6. Zle ce nia na pu bli ka cję re klam mu szą być skła da ne nie później
niż w ter mi nie ja ki jest opu bli ko wa ny w ak tu al nym cen ni ku ogło szeń. 
7. Wy co fa nie zle ce nia mo że na stą pić w ter mi nie nie póź niej szym, 
niż osta tecz ny ter min przyj mo wa nia zle ceń po da ny w cen ni ku ogło szeń.
Wy co fa nie zle ce nia po tym ter mi nie upo waż nia wy daw cę do ob cią że nia
Zle ce nio daw cy rów no war to ścią 100% uzgod nio nej war to ści re kla my.
8. Re zer wa cja okła dek tyl ko w przy pad ku uisz cze nia przed pła ty w wy so -
ko ści 30% war to ści zle ce nia.
9. Ma te ria ły do dru ku po win ny być do star czo ne do dnia zgod nie z in for -
ma cją po da ną w cen ni ku ogło szeń. W ra zie opóź nie nia nie gwa ran tu je -
my umiesz cze nia re kla my w wy bra nym miej scu ze szy tu, a w ska raj nych
przy pad kach jej opu bli ko wa nia. 
10. Osta tecz na da ta przyj mo wa nia ma te ria łów oraz zmian w tre ści re kla -
-my mi ja 7 dni po ter mi nie przyj mo wa nia ogło szeń. Po prze kro cze niu
te go ter mi nu ogło sze nie mo że zo stać prze su nię te na na stęp ne wy da nie.
11. W przy pad ku zle ceń dłu go ter mi no wych, w ra zie nie do star cze nia no -
wych ma te ria łów w ter mi nie okre ślo nym w pkt. 10, Wy daw ca ma pra wo
do za miesz cza nia re kla my da nej do po przed nie go nu me ru. 
12. Wy daw ca ma pra wo do od mo wy przy ję cia ma te ria łów nie na da ją cych
się do re pro duk cji z po wo du złej ja ko ści lub nie od po wia da ją cych
pa ra me trom tech nicz nym. 
13. Je że li ma te ria ły do star czo ne do re pro duk cji ma ją być zwró co ne
Zle ce nio daw cy, na le ży to wy raź nie za zna czyć w zle ce niu. 
14. Wy daw nic two za strze ga so bie pra wo po bie ra nia opłat za przygotowanie
ma te ria łów po li gra ficz nych oraz reklam na stronę www.topagrar.pl.
W ra mach zle ce nia ist nie je moż li wość do ko na nia 3 po pra wek.

15. Ży cze nia od no śnie umiej sco wie nia re klam przy okre ślo nym te ma cie
re dak cyj nym (nie do ty czy blo ków ogło sze nio wych) mo gą być speł nio ne
tyl ko w przy pad ku okre ślo nych wiel ko ści, ter mi no we go zle ce nia i w mia -
rę moż li wo ści tech nicz nych. 
16. Za ogło sze nie przy ję te po ter mi nie przyj mo wa nia ogło szeń oraz za
eks pre so we przy go to wa nie ma te ria łów po li gra ficz nych po bie ra na bę dzie
opła ta do dat ko wa do wy so ko ści 40% war to ści ogło sze nia. 
17. Formaty 1/4 strony (88x125 mm) w części redakcyjnej zeszytu łączone
są ze sobą tworząc format 1/2 strony.
18. Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych
ogło szeń oraz ma pra wo od mó wić za miesz cze nia re kla my i wkład ki je śli
ich treść lub for ma po zo sta ją w sprzecz no ści z li nią pro gra mo wą i cha rak -
te rem pu bli ka cji Wy daw cy. Do star czo ne przez Zle ce nio daw cę ma te ria ły
nie mo gą na ru szać do brych oby cza jów, a ich pu bli ka cja nie mo że sta no -
wić czy nu nie uczci wej kon ku ren cji.
19. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej
reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
20. Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za ewen tu al ne błę dy po wsta -
łe w pro ce sie dru ku, a wy ni ka ją ce z wa dli wo ści do star czo nych przez
Zle ce nio daw cę ma te ria łów re kla mo wych.
21. Re kla ma cje do ty czą ce re klam przyj mo wa ne są w ter mi nie 7 dni
od da ty uka za nia się re kla my, w for mie pi sem nej. 
22. Płat no ści za wy ko na nie zle ce nia do ko ny wa ne są w for mie prze le wów na kon -
to Ban ku Pe kao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504. 
23. W przy pad ku firm pol skich fak tu ry wy sta wia ne są po uka za niu się ogło -
sze nia a płat ność mu si na stą pić do 14 dni od da ty wy sta wie nia fak tu ry. 
W przy pad ku firm za gra nicz nych obo wią zu je 100% przed pła ta przed
uka za niem się ogło sze nia.
24. W wy pad ku opóź nie nia płat no ści Zle ce nio daw ca zo sta je ob cią żo ny
od set ka mi 0,082 % za każ dy dzień zwło ki. Wydawca zastrzega sobie
prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych trzech rachunkach.
Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na
zasadach przedpłaty.
25. Za miesz cze nie wkład ki re kla mo wej wy ma ga przed ło że nia wzo ru
i je go ak cep ta cji przez Wy daw cę. Wkład ki, któ re wy glą dem przy po mi na ją
top agrar pol ska lub in ną pu bli ka cje PWR pod wzglę dem gra ficz nym
lub za wie ra ją ob ce re kla my, nie bę dą przyj mo wa ne do dys try bu cji.
26. Prosimy o przesłanie wzoru kolorystycznego - proof (umożliwi to kontrolę
zgodności kolorystycznej druku i jego ewentualną reklamację).
27. Dopuszczalna tolerancja odchylenia barw w druku offsetowym wynosi
95% zgodności.
28. W przy pad ku przed ter mi no we go ze rwa nia umo wy na li cza ne bę dą  ka -
ry pie nięż ne od wy so ko ści nie słusz nie na li czo ne go ra ba tu.
29. Za mó wie nie re kla my ozna cza ak cep ta cję po wyż szych wa run ków sprze da ży. 
30. W spra wach spor nych nie uję tych w po wyż szych za sa dach obo wią zu -
ją prze pi sy Ko dek su Cy wil ne go.

Wa run ki za miesz cza nia re klam

Zobacz też:

Nasze doświadczenie
Twój zysk

ważny od 1 stycznia 2016 Cennik reklam 2016

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, www.topagrar.pl


