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Oferta reklamowa kwartalnika 

Energetyka Wodna 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu magazynu  

Energetyka Wodna w 2020. 
 

Energetyka Wodna jest jedynym na polskim rynku wydawniczym magazynem kompleksowo poruszającym tematykę 

energetyki i gospodarki wodnej, OZE, ochrony środowiska, odzysku energii na sztucznych ciekach oraz żeglugi 

śródlądowej. Staramy się, aby publikowane przez nas treści dostarczały rzetelnych i przydatnych informacji. Zależy nam, 

aby nasi Czytelnicy, wśród których znajdują się zarówno praktycy, jak i osoby decyzyjne, otrzymywali informacje nie tylko 

na temat dobrych praktyk związanych między innymi z budową i eksploatacją elektrowni wodnych, ale także te dotyczące 

różnego rodzaju rozwiązań technicznych i usług, które mogą być dla nich przydatne w ich codziennej pracy. Obecna 

formuła wydawnictwa zakłada następujący zakres tematyczny: 
 
 

 

 
Energetyka Wodna wydawana jest przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w formie papierowej i 

elektronicznej w nakładzie ok. 2000 egz. i zawiera od 48 do 56 kolorowych stron.  Magazyn trafia do bardzo 

szerokiego i zróżnicowanego, a jednocześnie precyzyjnie wyselekcjonowanego grona odbiorców, do którego należą 

m.in. właściciele elektrowni wodnych, firmy i przedsiębiorstwa branżowe, urzędy, kancelarie, potencjalni inwestorzy, 

oddziały Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalne Dyrekcje 

Ochrony Środowiska, Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, uczestnicy Polskiej Konferencji 

Hydroenergetycznej, stowarzyszenia i organizacje proekologiczne, wydawnictwa branżowe, uczelnie wyższe, a także 

osoby zainteresowane OZE, w szczególności energetyką wodną. Magazyn trafia do rąk członków TRMEW, do których 

należy ok. 25% małych elektrowni wodnych w Polsce. 

Jakie korzyści osiągniesz zamieszczając reklamę w Energetyce Wodnej? 

• kreujesz pożądany wizerunek swojej firmy; 
• prezentujesz swoją reklamę szerokiemu gronu odbiorców z całego sektora energetyki i gospodarki wodnej; 
• umieszczasz ją w sąsiedztwie artykułów związanych z profilem Twojej firmy; 
• masz możliwość dotarcia do aktywnego oraz zaangażowanego czytelnika; 
• twoja reklama jest obecna na najważniejszych krajowych i międzynarodowych imprezach poświęconych energii. 
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CENNIK ZAMIESZCZANIA REKLAM NA ŁAMACH MAGAZYNU ENERGETYKA 
WODNA 

 

 

 
L.p 

 
Rodzaj 

reklamy 

cena netto za jedną    

emisję [zł] 

1 Artykuł promocyjny, sponsorowany 2800 

2 Reklama kolorowa A4 - cała okładka przód wewnątrz 3900 

3 Reklama kolorowa A4 - cała okładka tył 4400 

4 Reklama kolorowa A4 - cała okładka tył wewnątrz 3300 

5 Reklama kolorowa, artykuł A3 - rozkładówka 6100 

6 Reklama kolorowa na całą stronę A4, wewnątrz magazynu 2800 

7 Reklama kolorowa na 1/2 strony A4, wewnątrz magazynu 1700 

8 Reklama kolorowa na 1/3 strony A4, wewnątrz magazynu 1100 

9 Reklama kolorowa na 1/4 strony A4, wewnątrz magazynu 900 

10 Kolorowy moduł reklamowy 1/6 strony A4, wewnątrz magazynu 700 

11 Kolorowy moduł reklamowy 1/12 strony A4, wewnątrz magazynu 250 

12 Insert A4 (kolorowa wkładka reklamowa) 3900 

 
 

OFERTA INTERNETOWA: 

Duży banner reklamowy na stronie głównej “Energetyki Wodnej”* - 300 zł za okres 2 tygodni 

 Mały banner reklamowy na stronie głównej “Energetyki Wodnej”* - 150 zł za okres 2 tygodni 

 

*podlinkowanie do wskazanej strony internetowej lub artykułu promocyjnego zamieszczonego na stronie “Energetyki 

Wodnej” 

 
 

 

mailto:biuro@energetykawodna.info
mailto:redakcja@energetykawodna.info
http://www.energetykawodna.info/


ul. Skrajna 41a | 25-650 Kielce | tel.: +48 518 304 194 | fax: +48 (41) 341 61 03 

biuro@energetykawodna.info  |  redakcja@energetykawodna.info  | 
www.energetykawodna.info 

 

tył 

 
przed- 

strona  

6    10 11 

OKŁADKI  
 
 
 

   
artykuł 

sponsorowany 
cała okładka 

wewnątrz przód 
cała okładka tył 

2800 zł 3900 zł 4400 zł  
 

cała okładka 
wewnątrz tył 

rozkładówka 
(A3) 

3300 zł 6100 zł  
 

MODUŁY REKLAMOWE 
 

 

1 strona 
210mm/297mm 

+ 3mm spad 

 

2800 zł  

1/2 strony 
185mm/136mm 

 
 

1700 zł  

1/3 strony 
59mm/272mm 

 
 

1100 zł  

1/4 strony 
185mm/75mm 

 
 

900 zł  

1/6 strony 
122mm/59mm 

 

700 zł  

1/12 strony 
59mm/59mm 

 
 

250 zł  
 

WKŁADKA ( INSERT)· 

Maksymalny rozmiar wkładki: 
200 x 290 mm lub A3 złożone na pół 3900 zł  

przód 

  
ostatnia 
strona 
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ZAUFAŁO NAM WIELE FIRM ZARÓWNO Z SEKTORA PRODUKCYJNEGO JAK I 
USŁUGOWEGO 

 
DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW NALEŻĄ M.IN.:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZaprASZAMy do kontaktu w celu UZYSKANIA dodatkowych informacji: 

Tel.: 518-304-194 
email: biuro@energetykawodna.info lub redakcja@energetykawodna.info 
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