
Specyfikacja:
• Rozdzielczość dostarczanych reklam: min. 300 dpi CMYK
• Formaty dostarczanych reklam: PDF, TIFF, JPEG
• Sposób dostarczania reklam: 

e-mail: redakcja@satkurier.pl lub w przypadku dużych plików - FTP

Uwagi:
• W przypadku złej jakości materiałów przygotowanie graficzne kosztuje dodatkowo 500 zł/str.
• Nie odpowiadamy za zły format, brak spadów lub inne błędy w przygotowaniu reklamy
• W reklamach elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia 

o co najmniej 3 mm
• Okładki i rozkładówki należy zamawiać z wyprzedzeniem, o ile są wolne

NASI KLIENCI

PROMOCYJNE PAKIETY REKLAMOWE W 2021
1/1 strony przy min. 3 wydaniach 3 000 zł netto/mc

1/1 strony + banner na stronie głównej satkurier.pl przez miesiąc 5 000 zł netto/mc

PAKIET SPECJALNY
• 1/1 strony w drukowanym magazynie
• banner na stronie głównej satkurier.pl oraz na forum.satkurier.pl przez miesiąc
• artykuł sponsorowany – 2/1 strony

10 000 zł netto/mc

SAT KURIER – MAGAZYN TELEWIZJI CYFROWEJ

• Dwumiesięcznik (6 wydań w roku) + wydania specjalne
• Nakład: 10 000 egz.
• Liczba stron: 64 + 4
• Cena: 10 zł (w tym 8% VAT)
• Format: 205 x 290 mm + 3 mm spadów

SAT KURIER to magazyn dla osób zainteresowanych telewizją 
cyfrową – satelitarną, naziemną, kablową i internetową.
Grupą docelową są mężczyźni w wieku 17-65 lat, w tym instalatorzy 
i entuzjaści telewizji cyfrowej, a także firmy RTV-SAT, nadawcy 
kanałów telewizyjnych oraz operatorzy platform satelitarnych 
i kablowych.

CENNIK
REKLAM

24 LATA NA RYNKU W 2021 ROKU

KONTAKT
Janusz SULISZ

+48 12 411 15 72    jsulisz@satkurier.pl



Ceny standardowych reklam w SAT KURIER
Format Cena netto 

I okładka (z logo SAT KURIER i kodem kreskowym) 20 000 zł
II lub IV okładka 8 500 zł
III okładka 7 500 zł
1/1 strony 4 500 zł
1/2 strony (poziom lub pion) 3 000 zł

strona 1/1
netto - 200x140-190mm

IIR +  II III IVI I       IR
strona 1/1
netto - 290x205mm

strona 2/1
netto - 290x410mm

II
strona 1/1
netto - 290x205mm

strona 1/1
netto - 290x205mm

strona 1/1
netto - 290x205mm

1/2 strony
netto - 145x205mm

1/2 strony
netto - 290x102mm

strona 1/1
netto - 290x205mm

strona 2/1
netto - 290x410mm

Rozkładówka    wewnątrz
 kreda 90 g    wkładka

(A) (B)

(C)

kreda 150 g
lakier UV

kreda 150 g
lakier UV

kreda 150 g
lakier UV

205mm

290mm

Rabaty/dopłaty
dopłata za wybór miejsca – 15%
dopłata za reklamy konsekutywne – 10%  
dopłata za nietypowy format reklamy – 10%
rabat dla agencji i domów mediowych
– 10%

Możliwe są rabaty do max. 20%, 
ale zależą one od dotychczasowej 
współpracy i przyznawane są in-
dywidualnie, a nie automatycznie. 
Możliwa jest stała umowa i negocja-
cja cen reklam przy większej liczbie 
reklam w min. 3 wydaniach. Cena 
min. tylko dla stałych partnerów dys-
trybutorów po min. 1-2 latach współ-
pracy bez przerwy. 

Możliwość reklamy w następujących mediach

Satkurier.pl – najbardziej popularny portal o TV cyfrowej
Forum.satkurier.pl – największe forum TV cyfrowej
Digi-TV.pl – portal o cyfrowych technologiach
SolarKurier.pl – zielone technologie
Hollex.pl – sklep tv-sat online

facebook.com/satkuriertv

Wymiary bannerów w modelu flat fee

Format Cena netto
2 tyg. 

Cena netto
4 tyg. 

Na stronie głównej satkurier.pl:
Billboard 750 x 100 px 6 000 zł 11 000 zł
Wideboard 900 x 100 px 7 000 zł 12 000 zł
Rectangle 160 x 180 px 3 000 zł 4 500 zł
Na podstronach satkurier.pl:
Leaderboard 728 × 90 px 3 000 zł 4 500 zł
Rectangle 300 x 150 px 1 800 zł 3 000 zł

Banner na wyłączność - cena wzrasta dwukrotnie

MAGAZYN TELEWIZJI CYFROWEJ

WWW.SATKURIER.PL

CENNIK REKLAM

Janusz SULISZ
+48 12 411 15 72
jsulisz@satkurier.pl

Płatność powinna być dokonana w terminie 14 dni od daty wystawienia 
faktury na konto Hollex Sat Systems s.c., w przypadku przedpłat na dzień 
przed publikacją.
Nr konta w ING Banku (PLN):
49 1050 1445 1000 0090 6173 1015


