
KAMPANIE 
jutra



Statystyki

www.topagrar.pl i www.tygodnik-rolniczy.pl 
należą do 4 najczęściej czytanych portali rolniczych w Polsce

Łączne statystyki portali 
za okres od września 2021 do sierpnia 2022: 

PV 44 123 718, UU 10 298 653

Serwisy internetowe naszego wydawnictwa:
www.topagrar.pl
www.tygodnik-rolniczy.pl
www.profitechnika.pl
www.elita-magazyn.pl
www.sadnowoczesny.pl
www.warzywaiowoce.pl
www.ogloszenia.agro.pl
www.agrarlex.pl 
www.halowies.pl

Nasze tytuły dostępne są w mediach społecznościowych (wrzesień 2022)

183 025 obserwujących nasze FP

63 710 subskrybentów, do tej pory opublikowaliśmy 1815 filmów

31 524 obserwujących
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Statystyki
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Dane z Google Analytics, 
wrzesień 2021 – sierpień 2022

Demografia

październikwrzesieńsierpieńlipiecczerwiecmajkwiecieńmarzeclutystyczeń

Statystyki pakietu serwisów informacyjnych: 
www.topagrar.pl + www.tygodnik-rolniczy.pl za 2018r.
Dane z Google Analytics

Współczytelnictwo  obu portali  według Badania Gemius za styczeń 2018 – 20%

52% descop
44% mobile
4% tablet
w okresie prac polowych ruch mobilny: 55%

Zapisz się na NEWSLETTER

http://pdy.pl/pwr-reklama/index.html

Newslettery tygodnki-rolniczy.pl
najciekawsze newsy dwa razy w tygodniu
wtorki i czwartki

Newslettery topagrar.pl
codzienny – pon. – pt.
technika – wtorki
uprawa – środy
świnie – czwartki
bydło – piątki

listopad grudzień

unikalni użytkownicy

odsłony

Demografia

Demografia

Korzystanie z portali w 2018 roku

październikwrzesieńsierpieńlipiecczerwiecmajkwiecieńmarzeclutystyczeń

Statystyki pakietu serwisów informacyjnych: 
www.topagrar.pl + www.tygodnik-rolniczy.pl za 2017r.
Dane z Google Analytics
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Korzystanie z portali w 2017 roku

Ruch mobilny 

Dzień dobry!

Jestem, ze statystycznego punktu widzenia, typowym użytkownikiem tego portalu.
Jestem mężczyzną w wieku ok 34 lat, ze średnim wykształceniem, najczęściej rolniczym.
Prawie codziennie korzystam z internetu w celach zawodowych.

Poniżej możesz się zapoznać z bardziej szczegółowymi statystykami.
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Korzystanie z Internetu w celach
zawodowych

Codziennie
Raz w tygodniu
Rzadziej
Nie wiem, trudno powiedzieć

 
 
Kilka razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Nigdy Dane z Google Analytics

Dane z badań przeprowadzonych 
dla Polskiego Wydawnictwa Rolniczego przez
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Przegląd efektywnych kampanii online

Home page

nagłówek – wyświetla się na wszystkich podstronach, na górze strony, 
możliwość targetowania na TAG, sekcję tematyczną

navibox – reklama po zewnętrznej prawej stronie

środkowa część nad sekcją tematyczną

stopka – wyświetla się na wszystkich podstronach, na dole strony,  
możliwość targetowania na TAG, sekcję tematyczną

Reklamy w nagłówku i stopce mogą być expanderem (dodatkowe rozwinięcie po najechaniu myszką do maksymalnej wysokości 400px). 
We wszystkich bannerach można zaszyć wideo. Formaty jpg, png, gif i html. Banner może być statyczny, animowany, 
w formie prostej gry itp.



Reklamy w sąsiedztwie artykułów

Home page

rectangle w treści artykułu z prawej strony

banner pod artykułem

half page po zewnętrznej stronie

Każdy banner może być targetowany pod wybrany TAG lub sekcję tematyczną



Publikacja specjalna

publikacja specjalna 
na portalu

zajawka na stronie głównej

zajawka w sekcji tematycznej 



Partner portali 1 z 2 – 50% zasięgu

LOGO FIRMY KAMPANIA 
BANEROWA

PUBLIKACJA  
SPECJALNA

W skład partnera wchodzi:

rectangle w treści artykułu z prawej strony

banner pod artykułem

half page po zewnętrznej stronie



Partner sekcji tematycznej

logo firmy lub produktu 
w wybranej sekcji

reklama 
towarzysząca

publikacja 
specjalna



Bannery nieszablonowe

Carousel – karuzela produktów do 3 sztuk produktów 
z podlinkowaniem, 750x300 px

Media Room – karuzela produktów – 
do 7 sztuk produktów z podlinkowaniem, 

940x300 px

Pudełko – dynamiczny format 
umożliwiający wyświetlanie 4 bannerów

Kostka – dynamiczny format 
umożliwiający wyświetlanie 4 bannerów



Kampanie celowe

kampania SMS kampania MMS Mailing



Już dziś zapraszamy 
na 6 edycję Plebiscytu Izydory 2023

Terminy Plebiscytu Izydory 2023:

•  Etap 1 – Zgłaszanie firm do Plebiscytu przez rolników i pracowników firmy  
od 13 stycznia do 24 marca 

•  Etap 2 – Głosowanie na Firmy Przyjazne Rolnikowi  
od 14 kwietnia do 01 września

Uroczysta Gala i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się  26 października 2023 roku



Portale Polskiego Wydawnictwa Rolniczego

Dziękujemy

www.topagrar.pl

www.sadnowoczesny.pl

www.tygodnik-rolniczy.pl

www.warzywaiowoce.pl

www.profitechnika.pl

www.elita-magazyn.pl


