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Gazeta Podatkowa

Zawiera informacje z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT

i dochodowego) prawa pracy,ubezpieczeń społecznych i świadczeń

ZUS oraz rachunkowości. Omawia problematykę emerytur, rent

i zasiłków, umów cywilno-prawnych, obrotu gospodarczego,

spółek, prawa rodzinnego. Prezentuje aktualne stanowiska

organów podatkowych oraz sądów. Opisuje zmiany w przepisach

prawa, wyjaśnia je i omawia ich skutki. Do każdego numeru Gazety

dołączane są bezpłatne dodatki, zawierające opracowania

tematyczne, wyjaśnienia resortowe, orzecznictwo sądowe oraz

przepisy prawne. Gazeta Podatkowa stanowi nieodzowną pomoc

dla księgowych, podatników, płatników składek, kadrowców,

przedsiębiorców.

Tematyka:

Grupa docelowa:

· kadra zarządzająca i kierownicza

właściciele firm prywatnych·

dyrektorzy·

główni księgowi·

pracownicy kadr·

wyspecjalizowani pracownicy administracyjni·

specjaliści / wolne zawody·

pracownicy handlu i usług·

DZIENNIK - ukazuje się w poniedziałki i czwartki

* Źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy wydań drukowanych, styczeń 2022 r.

** Źródło: ZKDP, sprzedaż wydań drukowanych, styczeń 2022 r.

*** Źródło: Dane własne Wydawcy na podstawie ZKDP, styczeń 2022 r.

Gazeta Podatkowa w liczbach:

23 541* egzemplarzy

15 558** egzemplarzy

stanowi 84% sprzedaży***

Nakład:

Sprzedaż

Prenumerata:
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1 moduł
46,2 mm × 41,3 mm

pasek (5 modułów)
252,2 mm × 41,3 mm

junior page
200,7 mm × 227,5 mm

full page
252,2 mm × 365,1 mm

CENNIK reklam i artykułów sponsorowanych oraz ogłoszeń (ceny netto):

Format 1 moduł pasek (5 modułów)

Wymiar [mm]

Cena [zł]

I okładka 46, 2 × 41,3

2 600

252,2 × 41,3

13 000

Format 1 moduł junior page

Wymiar [mm]

Cena [zł]

IV okładka 46, 2 × 41,3

1 400

200,7 × 227,5

28 000

full page

252,2 × 365,1

56 000

Format 1 moduł junior page

Wymiar [mm]

Cena [zł]

3 strona 46, 2 × 41,3

1 200

200,7 × 227,5

24 000

full page

252,2 × 365,1

48 000

Format 1 moduł junior page

Wymiar [mm]

Cena [zł]

5 strona 46, 2 × 41,3

1 120

200,7 × 227,5

22 400

full page

252,2 × 365,1

44 800

Format 1 moduł junior page

Wymiar [mm]

Cena [zł]

prawe
redakcyjne

46, 2 × 41,3

1 050

200,7 × 227,5

21 000

full page

252,2 × 365,1

42 000

Format 1 moduł junior page

Wymiar [mm]

Cena [zł]

lewe 46, 2 × 41,3

870

200,7 × 227,5

17 400

full page

252,2 × 365,1

34 800

pasek (10 modułów)

252,2 × 87,8

26 000

Lokalizacja Format, wymiar, cena

FORMATY (przykład):

Na stronie Gazety mieści się 40 modułów reklamowych - każdy o wymiarach 46, 2 mm × 41,3 mm.

46,2 mm97,7 mm149,2 mm200,7 mm252,2 mm

41,3 mm

87,8 mm

134,4 mm

181,0 mm

227,5 mm

274,1 mm

320,7 mm

365,1 mm
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1 modduł
Ogłoszenia
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1 moduł (46,2 mm × 41,3 mm)



Czasopisma

Profesjonalne czasopismo tematycznie ukierunkowane na

potrzeby osób zajmujących się zawodowo podatkami (w szczegól-

ności: VAT, PIT, CIT), rachunkowością, rozliczeniami z ZUS, prawem

pracy, prawem bilansowym i innymi dziedzinami związanymi

z prawidłowym funkcjonowaniem podmiotów, zarówno osób

prawnych jak i fizycznych. Zawarte są w nim kompleksowe

opracowania, praktyczne rozwiązania trudnych problemów

podatkowo-rachunkowych, odpowiedzi na pytania, bieżące

informacje o zmianach w przepisach prawnych, interpretacje

organów podatkowych oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

i orzecznictwo.

Tematyka:

Grupa docelowa:

· główni księgowi

doradcy podatkowi·

biegli rewidenci·

kadra kierownicza służb finansowo-księgowych·

właściciele firm·

pracownicy działów księgowości i kadr·

pracownicy służb kontrolnych·

przedsiębiorcy i zarządzający firmami·

www.czasopismaksiegowych.pl/bi

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

* Źródło: Dane Wydawcy, nakład rozpowszechniany w formie prenumeraty, styczeń 2022 r.

Czasopismo w liczbach:

luty 1989 r.

21 860 egz.*

prenumerata

co 10 dni

ogólnopolski

76 stron

1., 10., 20. dnia każdego miesiąca

Na rynku od:

Nakład:

Sprzedaż:

Częstotliwość:

Zasięg:

Objętość:

Termin wydania:
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Grupa docelowa:

· pracodawcy

główni księgowi·

właściciele firm·

służby płacowo-kadrowe·

specjaliści z zakresu BHP·

pracownicy służb kontrolnych·

praktycy ubezpieczeniowi·

doradcy podatkowi i inni·

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

* Źródło: Dane Wydawcy, nakład rozpowszechniany w formie prenumeraty, styczeń 2022 r.

kwiecień 1999 r.

18 190 egz.*

prenumerata

dwutygodnik

ogólnopolski

68 stron

1., 10. dnia każdego miesiąca

Na rynku od:

Nakład:

Sprzedaż:

Częstotliwość:

Zasięg:

Objętość:

Termin wydania:

www.czasopismaksiegowych.pl/pv

Czasopismo szczegółowo przedstawia w ujęciu

praktycznym interesujące i aktualne zagad-

nienia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS,

prawa pracy. Wiele przykładów, przystępny

język, bogate orzecznictwo czynią z publikacji

poradnik wskazujący (krok po kroku), jak

stosować przepisy prawa w praktyce. To

fachowa lektura dla osób zajmujących się

sprawami kadrowo-płacowymi w firmie.

Tematyka:

Grupa docelowa:

· główni księgowi

kadra kierownicza służb·

finansowo-księgowych

biura podatkowe·

właściciele firm·

doradcy podatkowi·

organy podatkowe·

praktycy podatkowi·

Poradnik VAT

Czasopismo w liczbach:

* Źródło: Dane Wydawcy, nakład rozpowszechniany w formie prenumeraty, styczeń 2022 r.

1998 r.

12 800 egz.*

prenumerata

dwutygodnik

ogólnopolski

68 stron

10., 20. dnia każdego miesiąca

Na rynku od:

Nakład:

Sprzedaż:

Częstotliwość:

Zasięg:

Objętość:

Termin wydania:

Omawia wszelkie zagadnienia z zakresu

podatku od towarów i usług oraz podatku

akcyzowego, a także innych dziedzin z ich

pogranicza. Komentuje zmiany w przepisach

przygotowując podatników do praktycznego

ich stosowania. Prezentuje zagadnienia po-

parte przykładami, orzecznictwem sądowym

i wyjaśnieniami organów podatkowych.

Tematyka:

www.czasopismaksiegowych.pl/uipp

Czasopismo w liczbach:
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Grupa docelowa:

· główni księgowi

służby finansowo-księgowe·

doradcy podatkowi·

biegli rewidenci·

osoby prowadzące·

działalność gospodarczą

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Czasopismo w liczbach:

* Źródło: Dane Wydawcy, nakład rozpowszechniany w formie prenumeraty, styczeń 2022 r.

1998 r.

11 760 egz.*

prenumerata

dwutygodnik

ogólnopolski

68 stron

1., 20. dnia każdego miesiąca

Na rynku od:

Nakład:

Sprzedaż:

Częstotliwość:

Zasięg:

Objętość:

Termin wydania:

www.czasopismaksiegowych.pl/ppd

Wyjaśnia problemy związane ze stosowaniem

przepisów prawa bilansowego. Duża liczba

opracowań oraz szeroki zakres tematyczny

pozwala znaleźć odpowiedź na każdy problem

pojawiający się podczas prowadzenia ksiąg

rachunkowych, w tym również z zakresu

rachunkowości budżetowej. Większość wyjaś-

nień zawartych w czasopiśmie stanowią

odpowiedzi na pytania Czytelników prezento-

wane na licznych przykładach. Na bieżąco

informuje o zmianach w przepisach dotyczą-

cych rachunkowości.

· główni księgowi

kadra kierownicza służb·

finansowo-księgowych

właściciele firm·

doradcy podatkowi·

pracownicy organów·

kontrolnych

praktycy podatkowi·

Przegląd Podatku Dochodowego

Czasopismo w liczbach:

* Źródło: Dane Wydawcy, nakład rozpowszechniany w formie prenumeraty, styczeń 2022 r.

1998 r.

12 200 egz.*

prenumerata

dwutygodnik

ogólnopolski

68 stron

1., 20. dnia każdego miesiąca

Na rynku od:

Nakład:

Sprzedaż:

Częstotliwość:

Zasięg:

Objętość:

Termin wydania:

Czasopismo poświęcone rozliczaniu podatku

dochodowego od osób prawnych oraz

podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niezbędne zarówno podatnikom, jak i płatni-

kom podatku. Zawiera mnóstwo porad

dotyczących m.in. rozliczania przychodów

i kosztów, obowiązków płatnika, amortyzacji,

opodatkowania dochodów z zagranicy,

stosowania ulg i zwolnień podatkowych.

Tematyka: Grupa docelowa:

Tematyka:

www.czasopismaksiegowych.pl/zmr
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cała okładka 1/2 okładki

FORMATY reklam na okładkach czasopism:

TWOJA REKLAMA

TWOJA REKLAMA

1/3 okładki 1/4 okładki

TWOJA REKLAMA
TWOJA REKLAMA

* do podanych wymiarów należy dodać po 5 mm z każdej strony

170 mm + spady*

2
3

8
 m

m
 +

 s
p

ad
y*

141 mm

9
9

 m
m

141 mm

6
4

,5
 m

m

4
7

,5
 m

m

141 mm

wymiary [mm]:
szer. 170 × wys. 238

wymiary [mm]:
szer. 141 × wys. 99

wymiary [mm]:
szer. 141 × wys. 64,5

wymiary [mm]:
szer. 141 × wys. 47,5

Biuletyn Informacyjny

CENNIK reklam:
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Format III okładka IV okładka

cała okładka

1/2 okładki

1/3 okładki

1/4 okładki

III okładka IV okładka

14 200,00 zł

7 500,00 zł

5 300,00 zł

4 200,00 zł

kolorowa czarno-biała

8 520,00 zł

4 500,00 zł

3 180,00 zł

2 520,00 zł

kolorowa

16 300,00 zł

8 600,00 zł

6 000,00 zł

4 700,00 zł

Ceny netto.

Format III okładka IV okładka

cała okładka

1/2 okładki

1/3 okładki

1/4 okładki

III okładka IV okładka

kolorowa czarno-biała kolorowa

Ceny netto.

Pozostałe Czasopisma*

8 100,00 zł

4 400,00 zł

3 200,00 zł

2 600,00 zł

4 860,00 zł

2 640,00 zł

1 920,00 zł

1 560,00 zł

9 500,00 zł

5 100,00 zł

3 600,00 zł

2 900,00 zł

*  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Poradnik VAT, Przegląd Podatku Dochodowego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy.
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Serwis Głównego Księgowego

Potencjał www.sgk.gofin.pl:

GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Księgowy

Potencjał www.gofin.pl:

1 706 862

9 734 684

Użytkownicy:

Odsłony:

Dane: Google Analytics, luty 2022 r.

Serwisy internetowe

Portal Podatkowo-Księgowy zawiera działy tematyczne: Podatki•

• • •Rachunkowość Prawo Pracy Składki, zasiłki, emerytury

• •Firma Prawnik radzi. Portal zawiera również praktyczne

narzędzia takie jak: Kalkulatory Przepisy prawne Wzory• • •

druków i umów Wskaźniki i stawki Interpretacje urzędowe• •

• Orzecznictwo dla firm.

Serwis zawiera działy tematyczne:

serwis Podatek Dochodowy•

serwis Podatek VAT•

serwis Rachunkowość•

serwis Ubezpieczenia i Prawo Pracy•

serwis Biuletyn Informacyjny•

Serwis prezentuje również aktualności, informacje z Ministerstwa

Finansów, szerokie opracowania i analizy, przykłady i odpowiedzi

na pytania. Baza porad serwisu wzbogacona jest o codziennie

aktualizowane działy AKTUALNOŚCI i WYJAŚNIENIA RESORTOWE.

Publikowane są również wyjaśnienia regionalnych izb obrachun-

kowych, orzecznictwo z zakresu dyscypliny finansów publicznych,

informacje dotyczące split payment oraz przepisy RODO.

41 596

358 185

Użytkownicy:

Odsłony:

Dane: Google Analytics, luty 2022 r.
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Gazeta Podatkowa on-line

Potencjał www.gazetapodatkowa.pl:

To elektroniczny odpowiednik Gazety Podatkowej, zawierający

informacje z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT

i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecz-

nych i świadczeń ZUS oraz rachunkowości. Omawia również

problematykę postępowania przed organami podatkowymi,

prawa gospodarczego i rodzinnego. Serwis jest wszechstronnym

narzędziem niezbędnym dla przedsiębiorców, księgowych,

kadrowców i menedżerów. Zawiera szereg narzędzi takich jak:

• • • •Spis działów Porady ekspertów Wskaźniki Orzecznictwo

dla firm Wyjaśnienia resortowe Interpretacje urzędowe• •

Kalkulatory e-WYDANIE Wersję PDF Archiwum.• • • •

Serwisy internetowe

58 290

193 390

Użytkownicy:

Odsłony:

Dane: Google Analytics, luty 2022 r.

Czasopisma Księgowych on-line

Potencjał www.czasopismaksiegowych.pl:

Czasopisma Księgowych on-line to kompleksowo opracowane

specjalistyczne porady nieodzowne w codziennej pracy każdego

Księgowego, z mnóstwem praktycznych POMOCNIKÓW. Jest to

zbiór pięciu niezależnych modułów on-line,zachowujących układ

Czasopism Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, wydawanych

w wersji drukowanej. Ogromną zaletą są odnośniki do przepisów,

interpretacji i orzecznictwa.

43 434

193 712

Użytkownicy:

Odsłony:

Dane: Google Analytics, luty 2022 r.
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Serwisy satelickie - tematyczne serwisy specjalistyczne

Serwis Budżetowy on-line

Serwisy internetowe

Serwis stanowi niezbędne źródło wiedzy dla Głównych Księ-

gowych, księgowych, kadrowych, skarbników i kierowników

jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera mnóstwo

porad, liczne przykłady i odpowiedzi na najciekawsze i najaktual-

niejsze problemy zgłaszane przez jednostki oświatowe, inne

jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz jednostki

służby zdrowia. W serwisie publikowane są ponadto wyjaśnienia

izb obrachunkowych oraz orzeczenia z zakresu dyscypliny

finansów publicznych.

www.AutowFirmie.pl
www.Czas-Pracy.pl
www.EmeryturyiRenty.pl
www.KalkulatoryPodatkowe.pl
www.KasaFiskalna.pl
www.KodeksCywilny.pl
www.KodeksPracy.pl
www.KodeksSpolek.pl
www.LeasingFinansowy.pl
www.LeasingOperacyjny.pl
www.OdliczeniaVAT.pl
www.OrdynacjaPodatkowa.pl
www.PlanKont.pl
www.PodatekAkcyzowy.pl
www.PodatekDochodowy.pl
www.PodatekodNieruchomosci.pl
www.PodatekPCC.pl
www.PodatekVAT.pl
www.PodatkiLokalne.pl
www.PoradnikKsiegowego.pl
www.PoradyPodatkowe.pl
www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.PrzepisyPrawne.pl
www.ReprezentacjaiReklama.pl
www.RozliczeniaPodatkowe.pl
www.RozliczenieDelegacji.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl
www.SkladkaZUS.pl
www.SrodkiTrwale.pl
www.StawkiVAT.pl
www.UmowyCywilnoprawne.pl
www.UmowyoPrace.pl
www.UrlopyPracownicze.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl
www.VademecumBHP.pl
www.VademecumKadrowego.pl
www.VademecumKsiegowego.pl
www.VademecumPodatnika.pl
www.ZakladamyFirme.pl
www.ZasilekChorobowy.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl
www.Zasilki.pl
www.ZFSS.pl

Potencjał www.serwisbudzetowy.pl:

Potencjał całej grupy serwisów satelickich:

1 953

7 733

Użytkownicy:

Odsłony:
Dane: Google Analytics, luty 2022 r.

1 149 469

2 400 007

Użytkownicy:

Odsłony:
Dane: Google Analytics, luty 2022 r.
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Serwisy specjalistyczne o tematyce podatków, rachunkowości,

prawa pracy, ubezpieczeń w ZUS i innej. Stanowią niezastąpione

źródło wiedzy dla księgowych, ,właścicieli firm prywatnych

pracowników kadrowych, administracyjnych, specjalistów/wolne

zawody, pracowników handlu i usług.

Istnieje możliwość tworzenia dowolnego pakietu serwisów satelickich.
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Cennik netto:

Baner

468 × 60 pikseli

do 30 kB

JPEG, PNG, GIF

Wymiar:

Waga:

Format:

Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze serwisu,

wyświetlanego niezalogowanym użytkownikom serwisu.

Cena CPM 130 zł
netto za 1000 odsłon

Billboard

750 × 100 pikseli

do 30 kB

JPEG, PNG, GIF

Wymiar:

Waga:

Format:

Graficzny element reklamowy w postaci poziomego  paska na górze serwisu,

wyświetlanego niezalogowanym użytkownikom serwisu.

Cena CPM 130 zł
netto za 1000 odsłon

Double Billboard

Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze serwisu,

wyświetlanego niezalogowanym użytkownikom serwisu.

Cena CPM 195 zł
netto za 1000 odsłon

750 × 200 pikseli

do 30 kB

JPEG, PNG, GIF

Wymiar:

Waga:

Format:

www. .gofin.plreklama Poznaj moc reklamy GOFIN !
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GPSGKG CZK SWLSB

GPSGKG CZK SWLSB

GPSGKG CZK SWLSB

Baner na warstwie

Graficzny element reklamowy w postaci banera wyświetlanego wszystkim

użytkownikom serwisu, na warstwie, do samodzielnego wyłączenia.

Cena CPM 250 zł
netto za 1000 odsłon

z cappingiem 1

580 × 400 pikseli

do 50 kB

JPEG, PNG, GIF

Wymiar:

Waga:

Format:

SWL

BANER
580 x 400 px

x
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Cennik netto:
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Artykuł sponsorowany w serwisie Gofin.pl

Reklama w formie linku tekstowego na stronie głównej serwisu
www.gofin.pl „Sygnały dnia”w sekcji , wyświetlana wszystkim
użytkownikom serwisu. Po kliknięciu w link wyświetlona jest podstrona
w domenie gofin.pl z pełną treścią artykułu.

Cena FF 8 000 zł
netto za tydzień emisji

tytuł na stronie głównej do 2 wierszy + podstrona z tekstem
wielkość, rodzaj i kolor zgodne z zastosowanymi w serwisie
7 dni stałej obecności + 12 miesięcy w archiwum
Artykuł bez rotacji, bez cappingu, z dopiskiem
„ ”.Artykuł sponsorowany

Linki w treści bez atrybutu nofollow.
Do 3 grafik w treści artykułu (do 400 kB, JPEG, PNG, GIF)

Wymiar:

Czcionka:

Pozostałe:

Artykuł sponsorowany w serwisie GazetaPodatkowa.pl

Reklama w formie linku tekstowego na stronie głównej serwisu
www.gazetapodatkowa.pl „Ważne informacje - Polecanew sekcji
tematy” wyświetlana wszystkim użytkownikom serwisu. Po kliknięciu
w link wyświetlona jest podstrona w domenie gazetapodatkowa.pl
z pełną treścią artykułu.

Cena FF 8 000 zł
netto za tydzień emisji

tytuł na stronie głównej do 2 wierszy + podstrona z tekstem
wielkość, rodzaj i kolor zgodne z zastosowanymi w serwisie
7 dni stałej obecności + 12 miesięcy w archiwum
Artykuł bez rotacji, bez cappingu, z dopiskiem
„ ”.Artykuł sponsorowany

Linki w treści bez atrybutu nofollow.
Do 3 grafik w treści artykułu (do 400 kB, JPEG, PNG, GIF)

Wymiar:

Czcionka:

Pozostałe:

Rectangle w formie stałej

300 × 250 pikseli

do 30 kB

JPEG, PNG, GIF

Wymiar:

Waga:

Format:

Reklama graficzna zamieszczona na stronie głównej serwisu www.gofin.pl
w „premiowym” miejscu, nad sekcją „Biała lista”.

Cena FF 14 000 zł
netto za tydzień emisji

G

Forma reklamowa dostępna w serwisie:

G Gofin.pl GazetaPodatkowa.plGP

SGK.gofin.plSGK

CzasopismaKsiegowych.plCZK SWL serwisy satelickie

SerwisBudzetowy.plSB

• emisja w określonym przedziale czasowym, np. poniedziałek - piątek, godz. 9:00 - 18:00

limit odsłon na użytkownika (capping), np. 1 raz/unikalnego użytkownika w ciągu dnia•

targetowanie geograficzne, np. tylko miasto Warszawa lub woj. pomorskie•

Dopłaty za usługi dodatkowe:
+  20%

+  20%

+  50%

UWAGA! Wszystkie dopłaty do CPM (koszt emisji 1000 reklam) ulegają sumowaniu.
Należność za reklamę naliczana jest na podstawie ilości wykupionych odsłon + dopłaty.

G

GP

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

RECTANGLE
W FORMIE

STAŁEJ



Mailing

Niezależny reklamowy mailing HTML realizowany do użytkowników produktów Wydawnictwa
Podatkowego GOFIN, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie reklam za pośrednictwem GOFIN.

Wysyłanie mailingu jest zgodne z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 1 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002.144.1204).

O mailingu:

jednorazowy mailing

ustalany indywidualnie

w dni robocze 08:00 – 15:00

maksymalnie 600 × 800 pikseli (szerokość × wysokość)

kod HTML max. 50 kB

linki bez atrybutu nofollow

na 10 dni roboczych przed emisją

Ilość wysyłki:

Termin wysyłki:

Godzina wysyłki:

Format:

Parametry:

Pozostałe:

Termin dostarczenia

materiałów graficznych:

Baza: 21 000* adresów e-mail wyselekcjonowanych z branży finansowo-księgowej

* Dane własne Wydawcy, luty 2022 r., ilość adresów ustalana na bieżąco.

Profil odbiorców: bazę adresów stanowią użytkownicy produktów GOFIN, którzy świadomie wyrazili

chęć otrzymywania ofert reklamowych, są to właściciele firm prywatnych, dyrektorzy,

kadra zarządzająca i kierownicza, główni księgowi, pracownicy kadr, wyspecjalizowani

pracownicy administracyjni

Cena: CPM = netto + VAT / 1000 adresów300 zł
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Targetowanie: istnieje możliwość realizacji mailingu do:

- całej bazy

- części bazy, nie mniej niż 5000 adresów (adresy wybrane losowo)

- bazy adresów księgowych i biur rachunkowych

Wymagane

elementy:

temat mailingu (do 80 znaków)
nazwa nadawcy (pole FROM)
pełne dane teleadresowe nadawcy (informacja  zamieszczana w stopce mailingu)
adres zwrotny
treść mailingu
pliki graficzne

Raporty: Raporty generowane są na prośbę Klienta - pozwalają na obserwację reakcji
użytkowników na wysłany mailing. Ich analiza pozwala wyciągać wnioski,
które kreacje najskuteczniej trafiają do odbiorców oraz co cieszy się ich
największym zainteresowaniem.

www. .gofin.plreklama Poznaj moc reklamy GOFIN !



Profil odbiorców:

Główni księgowi, biura rachunkowe, biura podatkowe, przedsiębiorcy, pracownicy kadr, wyspecjalizowani pracownicy

administracyjni, specjaliści / wolne zawody, pracownicy handlu i usług.
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Potencjał Programu www.DRUKI.gofin.pl:

1 090 727 (średnia liczba odsłon miesięcznie)

272 682 (średnia liczba odsłon tygodniowo)

PV/mies.:

PV/tyg.:

Dane: dane własne Wydawcy, styczeń 2022 r.

Targetowanie:

Formy reklamowe:

750 × 200 pikseli

do 30 kB

JPEG, PNG, GIF

Wymiar:

Waga:

Format:

Doublebillboard 750 x 200 px wyświetlany jest

użytkownikom wersji niekomercyjnej, reklama

pojawia się w osobnym oknie (pop up), w prawym

dolnym rogu przy uruchomieniu programu.

Brak możliwości targetowania.

Cena:

CPM = netto + VAT / 1000 odsłon195 zł
FF = netto + VAT / stała obecność przez 7 dni emisji19 000 zł

Raporty:

Raporty generowane są na prośbę Klienta - pozwalają na obserwację reakcji użytkowników na wyświetlaną reklamę.
Ich analiza pozwala wyciągać wnioski, które kreacje najskuteczniej trafiają do odbiorców oraz co cieszy się ich
największym zainteresowaniem.

GOFIN DRUKI Gofin
AKTYWNE WZORY DRUKÓW I UMÓW

PROGRAM

Program DRUKI Gofin to Program komputerowy
Wydawnictwa Podatkowego Gofin. Bogata baza aktywnych
druków dostępna za pośrednictwem serwisu .www.druki.gofin.pl
Wersja niekomercyjna (darmowa) Programu, oferuje podstawowe
opcje oraz może być wykorzystywana na własne potrzeby, np. do wypełniania druku do urzędu
skarbowego, złożenia deklaracji do ZUS itp. Baza serwisu zawiera ponad 3000 FORMULARZY,
z tego . Baza jest stale uzupełnianadruków aktywnych w wersji niekomercyjnej1920
i aktualizowana w oparciu o najnowsze przepisy prawne.

www. .gofin.pldruki

WERSJA NIEKOMERCYJNA

REKLAMA

DOUBLE BILLBOARD
750 x 200 px



Newslettery

W Newsletterze znajdują się bieżące informacje z dziedziny podatków i rachunkowości. Każdy numer
Newslettera zawiera najnowsze zmiany przepisów prawnych, terminarz podatkowo-księgowy,
wskaźniki i stawki ważne dla księgowych oraz przegląd najnowszych numerów Czasopism i Gazety
Podatkowej.
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Newsletter zawiera informacje z zakresu podatków, prawa pracy, składek ZUS, rachunkowości, prawa
gospodarczego. Informuje o najnowszych zmianach w przepisach prawnych oraz o ważnych
terminach dotyczących obowiązków wobec urzędu skarbowego, ZUS, PFRON i innych instytucji.
Zawiera również wiele wskaźników wykorzystywanych w bieżącej pracy przez księgowych,
kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Prezentuje fragmenty najciekawszych
artykułów z najnowszego wydania Gazety Podatkowej.

Newsletter Podatkowo-Księgowy

Newsletter Gazety Podatkowej

1., 10., 20. dnia każdego miesiąca

24 400 adresów

Emisja:

Ilość odbiorców:

510 × 200 pikseli

do 30 kB

JPEG, GIF, PNG

pod sekcją „Z PIERWSZEJ

STRONY GAZETY”

Wymiar:

Waga:

Format:

Lokalizacja:

Parametry reklamy:

w każdy poniedziałek i czwartek

18 600 adresów

Emisja:

Ilość odbiorców:

Cena
za 1000 adresów:

CPM = netto + VAT250 zł
Dopłaty: + 50% za wyłączność

220 x 220 pikseli

do 30 kB

JPEG, GIF, PNG

pod sekcją „Aktualności i sygnały”

Wymiar:

Waga:

Format:

Lokalizacja:

CPM = netto + VAT200 zł
Dopłaty: + 50% za wyłączność

Cena
za 1000 adresów:

510 × 200 pikseli

do 30 kB

JPEG, GIF, PNG

pod sekcją „Gofin.pl poleca”

Wymiar:

Waga:

Format:

Lokalizacja:

Parametry reklamy:

Cena
za 1000 adresów:

CPM = netto + VAT250 zł
Dopłaty: + 50% za wyłączność

220 x 220 pikseli

do 30 kB

JPEG, GIF, PNG

pod sekcją „Aktualności i sygnały”

Wymiar:

Waga:

Format:

Lokalizacja:

CPM = netto + VAT200 zł
Dopłaty: + 50% za wyłączność

Cena
za 1000 adresów:

www. .gofin.plreklama Poznaj moc reklamy GOFIN !

Dane własne Wydawcy, luty 2022 r.

Dane własne Wydawcy, luty 2022 r.



BIURO REKLAMY
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Joanna Herbut
tel. 95 720 85 50, kom. 601 772 999

e-mail: j.herbut@gofin.pl

www. reklama.gofin.pl


