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„Głos Mordoru”
to nowoczesna, wysokonakładowa gazeta
dla ambitnych pracowników korporacji
z warszawskich i wrocławskich zagłębi biurowych.

NASZA GRUPA DOCELOWA:
Kobiety i mężczyźni w wieku 25-45 lat,
dobrze wykształceni,
zarabiający powyżej średniej .
Są ich dziesiątki tysięcy
w warszawskich i wrocławskich
zagłębiach biurowych, do których docieramy!

NASZA OBIETNICA:
Dowiesz się,
jak przetrwać w korpoświecie
i nie zwariować!

NASZE KOMPETENCJE:
Doskonale znamy Twoje problemy.
My też jesteśmy frankowiczami,
którzy – podobnie jak Ty – każdego dnia
w drodze do biura klną stojąc w korkach
na warszawskim Mokotowie
lub wrocławskim „Grunwaldzie” .
Też mamy wyśrubowane KPI-e.
Też ucieka nam winda.
Też czekamy na „pana kanapkę”…

„Głos Mordoru”
to bezpłatna papierowa gazeta
dostępna również online!

NASZ MORDOR
Początkowo była to popularna nazwa zagłębia biurowej części
Warszawy w okolicach ul. Domaniewskiej, gdzie codziennie dojeżdża
do pracy ponad 80 tysięcy osób. Jednak obecnie mianem Mordoru
określa się już każde duże skupisko korporacyjnych biurowców.
Właśnie dla pracowników korporacji powstał „Głos Mordoru”.
To pierwsze medium, które daje prawdziwy – choć nie zawsze
poważny – obraz życia w korporacjach. Pokazuje ich blaski
i cienie. Mocne i słabe strony. „Głos Mordoru” jest całkowicie
bezpłatny. Każdy pracownik Mordoru dowie się z niego, jak dogadać
się z szefem, jak radzić sobie ze stresem, korkami, może też poznać
najnowsze trendy panujące w korpoświecie.

DLA KOGO JESTEŚMY?
Nasz odbiorca to człowiek młody, pomiędzy 25. a 45. rokiem życia,
który pracuje w korporacji, zarabia powyżej średniej krajowej
i na ogół dojeżdża do pracy środkami komunikacji miejskiej.
Czytelnik „Głosu Mordoru” już założył rodzinę lub planuje to zrobić
w niedalekiej przyszłości, prowadzi aktywny tryb życia oraz interesuje
się nowościami w takich branżach, jak nieruchomości, turystyka,
edukacja, kosmetyki, nowinki technologiczne, motoryzacja, dobre
jedzenie i kultura. Jest osobą otwartą i ciekawą nowości.

DLACZEGO WARTO REKLAMOWAĆ SIĘ
W „GŁOSIE MORDORU”?
Bo dzień pracownika Mordoru zaczyna się od przeglądania gazety
w drodze do pracy.

O CZYM PISZEMY?
• jak założyć własny biznes
• jak rzucić pracę na etat i uciec w Bieszczady
albo polubić ją i dostać awans
• dokąd warto pojechać na wakacje
• jaki samochód kupić lub wynająć
• gdzie jest fajna siłownia w okolicy,
gdzie dobrze zjeść, zrobić paznokcie
lub przyciąć brodę
• gdzie w okolicy jest godne polecenia
przedszkole z autorskim programem
edukacyjnym
• jaki deweloper buduje mieszkania w okolicy
• który bank ma obecnie najkorzystniejszą
ofertę kredytową

FORMATY REKLAM W GAZECIE

reklamy w ramce bez spadów; pliki: *.AI, *.PDF, *. TIF

1/4 STRONY
PION

1/2 STRONY
PION

2100 zł netto

3100 zł netto

1/4 STRONY
POZIOM

1/2 STRONY
POZIOM

2100 zł netto

3100 zł netto

61 x 303 mm

260 x 72 mm

127 x 303 mm

260 x 148 mm

CAŁA STRONA
260 x 318 mm

1/4 STRONY
„Z KRZYŻA”

127 x 148 mm

5900 zł netto
OSTATNIA
OKŁADKA

260 x 318 mm

2100 zł netto

Ceny artykułów promocyjnych: takie jak grafik reklamowych,
wyjątkiem jest ¾ strony art. promocyjny w cenie 3800 zł netto

6800 zł netto

SUPEROFERTA!
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
BOX REKLAMOWY
83 x 83 mm

KOSZT UZALEŻNIONY
OD WYKUPIONEJ
POWIERZCHNI

700 zł netto

BANDEROLA REKLAMOWA
DOOKOŁA GAZETY
80 x 610 mm

0,65 zł/szt. netto

BOX REKLAMOWY
NA OKŁADCE
83 x 83 mm

MINIMALNY NAKŁAD
5000 szt.

2500 zł netto
DODATKOWA OKŁADKA
MNIEJSZA NA TROCHĘ
LEPSZYM PAPIERZE

INSERT WKLEJANY
NA KROPELKĘ ŻELOWĄ
OSTATNIA STRONA

0,65 zł/szt. netto

ROZKŁADÓWKA

DODATKOWA OKŁADKA
NA PAPIERZE
KREDOWYM+SZYCIE

0,45 zł/szt. netto
0,55 zł/szt. netto

0,75 zł/szt. netto

SAMPLING
Rozdawanie próbek
produktów przez
dodatkowych Gandalfów
podczas dystrybucji gazety

Cena uzależniona
od ilości próbek
do rozdania

• Zniżka za wielokrotność emisji reklamy
powyżej 3 emisji rabat 10 %
• Dopłata za prawą stronę: 20 %
• Dopłata za niestandardowy format: 20 %

GDY BOX TO ZA MAŁO

NOWOŚĆ

BIG BOX REKLAMOWY
171 x 83 mm

1000 zł netto

REKLAMA FB, INSTA, MAIL:
BANER REKLAMOWY STATYCZNY 600 px x 250 px

• przy wysyłce mailingu informującego o nowym wydaniu gazety: 900
• post na FB: 500 zł netto
• post na Instagramie: 700 zł netto

zł netto

REKLAMA W INTERNECIE
TYLKO 650 zł netto za baner!
formaty banerów na www:
(podane wymiary minimalne – dopuszczalne są proporcjonalne krotności)

BANER POZIOM
1300 x 350 px

BANER PION
350 x 1300 px
lub
BANER KWADRAT
350 x 350 px

BANER POZIOM
1300 x 350 px

ZASADY WSPÓŁPRACY
1. PODPISANIE ZAMÓWIENIA
2. DOKONANIE PRZEDPŁATY
3. DOSTARCZENIE W UZGODNIONYM TERMINIE REKLAMY ZGODNEJ Z PRZEKAZANĄ SPECYFIKACJĄ

GAZETA BEZPŁATNA

„GŁOS MORDORU”
WARSZAWA / WROCŁAW

OBJĘTOŚĆ:
minimum 16 STRON

NAKŁAD:
Warszawa: 30 tys. egz.
Wrocław: 10 tys. egz.

FORMAT:
320x289 mm

DATA
NAJBLIŻSZEGO
WYDANIA: ASAP

PAPIER
GAZETOWY,
KOLOR 45g/m2

GAZETA
BEPŁATNA

WARSZAWA
DYSTRYBUCJA

Bezpośrednio do ręki przy głównych przystankach Metra, w kolejce WKD oraz przez partnerów gazety
(lunch bary, sklepy, kawiarnie).
Prenumeraty oraz dystrybucja wersji online na www.glosmordoru.pl.

PUNKTY DYSTRYBUCJI

Metro Wierzbno, róg ulic Wołoskiej i Domaniewskiej, róg ulic Postępu/ Marynarskiej, punkt przy Galerii
Mokotów, Metro Wilanowska, PKP Służewiec, Metro Centrum, Metro Dworzec Gdański, kompleks biurowców
przy Alejach Jerozolimskich, Poleczki Business Center, Rondo ONZ, Rondo Daszyńskiego.
Nasza gazeta jest również dostępna w kolejce WKD, w stojakach w Hali Koszyki, Hali Gwardii
oraz innych punktach gastronomicznych usytuowanych przy kompleksach biurowych Warszawy.

WROCŁAW
DYSTRYBUCJA

We wrocławskich biurowcach oraz barach i kawiarniach.
Prenumeraty oraz dystrybucja wersji online na www.glosmordoru.pl.

PUNKTY DYSTRYBUCJI

Legnicka / Braniborska / Strzegomska, Plac Grunwaldzki, Sucha

KONTAKT
 e-mail: REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL
 tel.: 693 289 507

GŁOS
MORDORU

CO MIESIĄC
W KORPOOBIEGU WARSZAWY I WROCŁAWIA

