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Dwumiesięcznika „Doradca” 
 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach jest wydawcą 

Małopolskiego Informatora Rolniczego „DORADCA”, dwumiesięcznika skierowanego do rolników, 
mieszkańców wsi, przedsiębiorców branży rolniczej, pracowników samorządów terytorialnych i instytucji 
obsługi rolnictwa.  

Na jego łamach podejmujemy aktualną tematykę z zakresu technologii produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rolnictwa ekologicznego i 
agroturystyki. Poruszamy problematykę restrukturyzacji polskiego sektora rolnego oraz informujemy o 
sposobach pozyskiwania funduszy unijnych. Piszemy o problemach mieszkańców wsi oraz relacjonujemy 
ważne wydarzenia z życia regionu.  

Wraz z każdym wydaniem gazety publikujemy dodatek ekonomiczny zawierający notowania 
cenowe produktów rolniczych z terenu Małopolski oraz analizy aktualnych trendów rynkowych. 

 Gazeta ukazuje się w nakładzie 3100 egzemplarzy i jest kolportowana na terenie całego 
województwa małopolskiego. Można ją nabyć w drodze prenumeraty, w siedzibie Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz u doradców MODR w każdym z powiatów województwa 
małopolskiego. 
 Przyjmujemy do opublikowania reklamy, informacje handlowe, artykuły sponsorowane, 
ogłoszenia, wkładki reklamowe i komunikaty o tematyce zgodnej z profilem pisma. 
 
 
1. Reklama w dwumiesięczniku „Doradca”: 

 druk reklamy czarno-białej (format A4) – 665,00 netto - 817,95 zł brutto 
 druk reklamy kolorowej (format A4) wewnątrz numeru – 910,00 netto - 1119,30 zł 

brutto 
 druk reklamy kolorowej (format A4) na okładce – 1150,00 netto - 1414,50 zł brutto 
 artykuły sponsorowane - 1 strona formatu A4 – 665,00 netto - 817,95 zł brutto 

(możliwość dołączenia grafiki, zdjęcia) 
 gotowe wkładki reklamowe - 1 strona – 600,00 netto - 738,00 zł brutto 

 

W przypadku podpisania umowy całorocznej - od trzeciej emisji reklamy stawka ulega 
obniżeniu o 20% od ceny podstawowej. 



Przy zleceniach obszernych materiałów, ogłoszeń wielostronicowych – możliwość 
negocjowania cen!   
 
Ponadto oferujemy zamieszczenie materiałów reklamowych w broszurach specjalistycznych wydawanych 
przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na stronie internetowej www.modr.pl, prezentację firm 
komercyjnych podczas imprez MODR oraz proponujemy Państwu oferty pakietowe - łączone:  

 

2. Reklama w broszurach specjalistycznych  
Reklama kolor, format A5 - 
 nakład 500 egz. – 184,50 zł brutto 
 nakład 1000 egz. – 369,00 zł brutto 
 nakład 2000 egz. – 615,00 zł brutto 
 
3. Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz w broszurach specjalistycznych 
 nakład 500 egz. – 110,00 netto - 135,30 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy” 
 nakład 1000 egz. –  210,00 netto - 258,30 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy” 
 nakład 2000 egz. – 400,00 netto - 492,00 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy” 

 
4. Strona internetowa www.modr.pl 
 
 Baner reklamowy górny (emisja miesięczna) – 307,50 zł brutto 
 Baner reklamowy boczny (emisja miesięczna)  – 246,00 zł brutto 
 Artykuł sponsorowany (emisja miesięczna) – 492,00 zł brutto 
 
5. Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz na stronie internetowej 
 Baner reklamowy górny (emisja miesięczna) – 221,40 zł brutto + cena reklamy w 

„Doradcy” 
 Baner  reklamowy boczny (emisja miesięczna) – 147,60 zł brutto + cena reklamy w 

„Doradcy” 
 Artykuł sponsorowany (emisja miesięczna) – 369,00 brutto + cena reklamy w 

„Doradcy” 
 
6. Prezentacja firm komercyjnych podczas imprez MODR 
 Prezentacja podczas imprez o zasięgu wojewódzkim – 500,00 zł brutto/15 min. 
 Prezentacja podczas imprez o zasięgu lokalnym – 350,00 zł brutto/15 min. 
 
 

 
Zapraszamy do współpracy! 

Kontakt: 
Katarzyna Gwiżdż 
katarzyna.gwizdz@modr.pl 
Zespół Wydawnictw 
tel. 12 285 21 14 wew. 241  

 


