
Nasze doświadczenie
- Twój sukces



Najlepsi w branży
top agrar Polska od ponad 30 lat niezmiennie stanowi przykład starannie zredagowanej,
niezależnej i rzetelnej prasy rolniczej, wysoko cenionej przez rolników i środowisko rolne

Zwiększamy Twoją widoczność
Spośród wszystkich periodyków rolniczych w kraju oceniany jest przez czytelników jako najlepszy
przewodnik w prowadzeniu gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego. Pomagamy rolnikom
podejmować opłacalne decyzje. top agrar Polska to skuteczny kanał dotarcia reklamowego dla klientów

- nakład – średnio 50 000 egz.
- zasięg – ogólnopolski
- średnia miesięczna liczba czytelników – 150 000

Geograficzna struktura rozpowszechniania
top agrar Polska (dane ZKDP, 2021)  

*6,3% export i nieustalone.

Czytelnicy top agrar Polska:



      Płeć              Wiek                                  Wykształcenie

 Mężczyzna

 Kobieta

 rolnicze

 nierolnicze

40 - 49 lat

50 - 59 lat

60 lat i więcej

Średnio: 47 lat

*ankieta czytelnicza top agrar Polska 2021

Jak ocenia Pani/Pan przydatność top 
agrar w prowadzeniu gospodarstwa?
W skali od 1- źle  do  4 - bardzo dobrze. 1. źle

2. średnio
3. dobrze
4. bardzo dobrze

42%

1%

 8%
49%

Jak widzi Pani/Pan przyszłość i możliwość rozwoju
swojego gospodarstwa?*

Od kiedy prenumeruje Pani/Pan top agrar Polska:*

ponad 10 lat:
45%

od tego roku: 9.3%

3 - 4 lata
12,6%

ponad 5 lat: 19,5%

1 - 2 lata 13,5%

Czytelnicy top agrar Polska:

bardzo dobrze,
będę inwestować
w rozwój
gospodarstwa:
23,6%

nie ma
przyszłości: 12,4%

dobrze, chciałbym 
inwestować,
ale mam
ograniczone
środki 64% 

Profil czytelników top agrar Polska:



w skład oferty top agrar Polska wchodzą:

Specjalistyczne dodatki skierowane do gospodarstw
z produkcją zwierzęcą

dlaczego reklamodawcy polecają top agrar Polska? 

1.  Rzetelne informacje, merytoryczne tytuły
2. Pewny zasięg, marka głęboko tkwiąca w świadomości rolników z segmentu “postępowych”
3. Renoma czasopisma i wierne grono prenumeratorów
4. Reklama ma przełożenie na efektywność działań marketingowych
5. Największe, najlepsze, najbardziej merytoryczne i opiniotwórcze pismo na rynku polskim
6. Profesjonalna obsługa, komunikacja i życzliwość
7. Tytuł uważany za najbardziej opiniotwórczy wśród tzw. dużych rolników*

*wg Kantar 2020



kwartalniki:

Specjalistyczny dodatek
dla menadżerów i osób

zarządzających gospodarstwem;
poradnik finansowo-ekonomiczny

Specjalistyczny dodatek
tematyczny dla hodowców

i producentów bydła
mięsnego i opasów

Poradnik agrotechniczny
przedstawiający trendy
rynkowe i aktualności

związane z uprawą

nakład - 5 000 egz.
zasięg - ogólnopolski

nakład - 5 000 egz.
zasięg - ogólnopolski

nakład - 5 000 egz.
zasięg - ogólnopolski

galeria skutecznych form
reklamy



rozkładówka wewnętrzna ze skrzydłemrozkładówka zewnętrzna ze skrzydłem

reklamy okładkowe wklejki                               opaska

tryptyk  



reklamy wewnątrz magazynu

rozkładówka:
reklama + ogłoszenie tekstowe

rozkładówka - 2 x 1/3 strony

reklamy wewnątrz magazynu

reklama typu wyspa 
- 2 x 1/3 strony

1/2 junior page



reklamy wewnątrz magazynu

publikacja tekstowa w formie wywiadu
- Firmy Radzą

wklejka
w grzbiet insert do całego nakładu

lub prenumeratorów
reprint artykułu

skuteczne formy reklamy



specjalistyczne dodatki o określonej tematyce

publikacje specjalne w formie insertu
do całego nakładu

Nowe publikacje tematyczne na 2022r.:

Nakład - 10 000 egz.
Objętość - ok. 100 stron

Format - A4
Termin wydania - czerwiec 2022

Nakład - 10 000 egz.
Objętość - ok. 46 stron

Format - A5
Termin wydania - wiosna 2022

Nakład - 5 000 egz.
Objętość - ok. 42 stron 

Format - A5
Termin wydania - marzec 2022



co roku spotykamy się z kilkoma
tysiącami rolników, dzieląc się z nimi
wiedzą ekspertów
i doświadczeniem praktyków

seminaria i warsztaty top agrar Polska

      Forum Rolników i Agrobiznesu                               Seminaria uprawowe           

Forum Rolników i Agrobiznesu - Świnie

Ogólnopolska Giełda
Rzepaczano - Zbożowa

Filmy na  www.topagrar.pl

Poranna trójpolówka odc. 2. Po ile będą zboża i rzepak 
w żniwa? z B. Czekałą

Gruber, czy talerzówka? Ściernisko jak z żurnala.
Kolejny odcinek pogotowia polowego z dr M. Walerowską



Dział reklamy & media solutions

Dyrektor Działu Reklamy
& Media Solutions

Blanka Słoma

tel. 61 886 29 24
b.sloma@pwr.agro.pl

Grzegorz Wiśniewski
technika rolnicza

tel. 61 886 29 56
609 099 080

g.wisniewski@topagrar.pl

Marta Korycka
dział ogłoszeń drobnych

tel. 61886 29 36
609 009 251

m.korycka@topagrar.pl

Dyrektor Działu Reklamy 
top agrar Polska 

Monika Wojciechowska 
uprawa, ekonomia, budownictwo

tel. 61 886 29 22
501385 336

m.wojciechowska@topagrar.pl

Emilia Granos-Burkert
top świnie, top bydło

tel. 61886 29 23
607 067 047

e.granos@topagrar.pl

Plan eventów na rok 2022

1.  Seminaria uprawowe        11-14.01. 2022       Poznań, Opole, wschód i północ

2. Forum Rolników i Agrobiznesu Mleko      03.02.2022    Ostrów Mazowiecka 

3. Seminarium ziemniaczane        24.02.2022   Kościerzyna 

4. Giełda Rzepaczano-Zbożowa        20-21.06.2022   Licheń Stary 

5. Forum Rolników i Agrobiznesu Świnie       22-23.06.2022   Licheń  Stary

6. Seminarium Strączkowe                                27.10.2022   Wieruszów  lub Osjaków

7. Forum Rolników i Agrobiznesu Poznań     22-24.11.2022   MTP


