ALMANACH 2019

Magazyn dla osób żyjących pełnią życia mimo upływu lat
Almanach Aktywni Plus to jedyna w Polsce kompleksowa prezentacja ofert, usług
i produktów adresowanych do grupy osób 50+.
Starzenie się to najsilniejszy dzisiaj trend demograﬁczny kształtujący społeczeństwo
przyszłości. Zjawisko bezprecedensowe w historii ludzkości i znak XXI wieku,
najsilniej widoczny w Europie.
To zarazem nowe wyzwanie oraz wielkie możliwości stojące przed współczesnym
marketingiem. Konsumenci w grupie 50+ dziś stanowi 14 milionów osób w Polsce,
o sile nabywczej ponad 258 miliardów złotych rocznie.

TA R G E T O WA N I E

SREBRNA GOSPODARKA

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty w Almanachu Aktywni Plus
adresowanym do największego segmentu konsumentów w Polsce.

POLSCY KONSUMENCI W GRUPIE 50+
Najszybciej rosnąca grupa wiekowa
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2017

14 mln
37%

Siła nabywcza: ponad 258 mld zł rocznie
18-49 lat

50+ lat

278 mld zł

258 mld zł

2040 16 mln
50%

40,2 lata

45 lat

średni wiek Polaka w 2017 r.

średni wiek Polaka w 2040 r.

Porównanie wartości nabywczej z głównych grup konsumentów

Źródła danych: GUS, 4P research mix „Polski konsument 50+”

REKLAMA ALMANACH

F O R M AT R E K L A M Y

WYMIARY

CENY NET TO

II okładka

210 x 297 mm

10.000 zł

III okładka

210 x 297 mm

10.000 zł

IV okładka

210 x 297 mm

14.000 zł

1/1 strona (12 modułów)

210 x 297 mm

7.000 zł

1/2 strony (6 modułów)

210 x 148,5 mm

4.000 zł

1/3 strony (4 moduły)

142 x 148,5 mm

2.600 zł

1/4 strony (3 moduły)

210 x 74 mm

2.000 zł

1/1 strona - artykuł sponsorowany

210 x 297 mm

5.000 zł

oferta - kupon rabatowy

70 x 74 mm

800 zł
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Cennik
aktywni-plus.pl

cała strona
12 modułów
210 x 297 mm

1/2 strony
6 modułów
210 x 148,5 mm

1/3 strony
4 moduły
142 x 148,5 mm

1/4 strony
3 moduły
210 x 74 mm

REKLAMA W SERWISIE INTERNETOWYM

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu."

BENJAMIN FRANKLIN

FORMAT REKLAMY

WYMIARY

CENY NET TO
flat fee 7 DNI/14 DNI

double billboard

1200 x 200 px

1.100 ZŁ / 650 ZŁ

rectangle

300 x 250 px

500 ZŁ / 300 ZŁ

skyscraper

160 x 600 px

800 ZŁ / 500 ZŁ

video

30 sek., max. 1,5 MB

1.500 ZŁ / 2.000 ZŁ

lubię to! 17

iPa d

lubię to! 17
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iPhone 4, 4S (iOS6, iOS7)
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Wpisz adres strony www do testowania

Wybierz model: iPhone 4

Zmień położenie:

Narzędzia emulacji dotyku:

HOBBY

dla systemu iOS 6 (iPhone 4 oraz iPhone 4S) jest to:
GWIAZDY

DOM

dla systemu iOS 7 (iPhone 4S z aktualizacją do iOS 7):

Paulina Młynarska na
stałe zamieszkała w
Grecji

Kontakt

Viewport dla iPhone 4 i iPhone 4S w trybie pionowym: 320 pikseli

URODA

AppleW ebKit/534.46 (KHTML, lik
Mobile/9B206 Safari/7534.48.3"

뀀

Uroda

Kuchnia

Podr że

Kultura

Więcej

Zalety korzystania z rower w elektrycznych
Mar 20, 2019

e Mac OS X)
e Geck o) V ersion/5.1
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P S YC H OLOG IA

G W I A Z DY

Czy szczę cia można się nauczy ?

Paulina Młynarska na stałe
zamieszkała w Grecji

DOM

U R O DA

,

"Mo zilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 lik e Mac OS X)
AppleW ebKit/536.26 (KHTML, lik e Geck o) V ersion/6.0
,
dla systemu iOS 6.1:

Viewport dla iPhone 4 i iPhone 4S w trybie poziomym: 480 pikseli

"Mo zilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 lik e Mac OS X)
W przypadku testowania strony www z dedykowaną wersją mobilną z przekierowaniem adresu www
AppleW ebKit/536.26 (KHTML, lik e Geck o) V ersion/6.0
należy zadbać, aby kod przekierowania w witrynie prawidłowo rozpoznawał powyższe odwołania user
Mobile/10B329 Safari/8536.25"
,
agent używane przez test mobilności stron www mobilnie.com.pl
Wiosenne akcenty na stole

dla systemu iOS 7:

Warunki korzystania

Zdrowie

HOB BY

"Mo zilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 lik e Mac OS X)
AppleW ebKit/537.51.1 (KHTML, lik e Geck o) V ersion/7.0
Mobile/11A465 Safari/9537.53"
,
O mobilnie.com.pl

Polityka Prywatności I Pliki Cookies

Home

"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like
Mobile/10A5355d Safari/8536.25"
Gecko) Version/6.0 Mobile/10B350 Safari/8536.25".

URODA

Wyciąg ze �wietlika
zbawienny dla sk�ry
wok�ł oczu

Zmie ń po łożenie: Pionowo

Narz ędzia emulacji dotyku:

"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like
dla systemu iOS 6:
Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safari/8536.25",

�

Wiosenne akcenty na
stole

iPad

Te s tu j

Pierwszy iPad zosta ł wpr owadzony na rynek z systemem iOS
5.1. Kolejne modele wyposa żane b yły w nast ępne ods łony
systemu: iOS 6, iOS 7. Urz
ądzenia otrzymuj ą te ż cz ęste
aktualizacje. T est mobilno ści str on www mobilnie.com.pl w
ść zg łosze ń user agent:

iPhone 4 nie otrzymał aktualizacji do najnowszej wersji systemu iOS 7, dlatego test mobilności
stron(iPad; CPU OS 5_1_1 lik
"Mo zilla/5.0
www mobilnie.com.pl w przypadku tych urządzeń wykorzystuje dwa zgłoszenia user agent:
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Czy szczę�cia można się
nauczy�?

Wybierz model:

iPhone 4, jak i jego następca iPhone 4S wyposażone są w identyczny ekran multitouch
o wielkości
3,5 orzystuje sze
przypadku
iPad wyk
cala i rozdzielczości 640x960 pikseli przy zagęszczeniu pikseli 326 ppi. Domyślną przeglądarką
internetową w obu telefonach, podobnie jak we wszystkich urządzeniach Apple wyposażonych w
dla systemu iOS 5.1:
przeglądarkę www, jest mobilna wersja Safari.

Zalety korzystania z rower�w elektrycznych

PSYCHOLOGIA

Wpisz adres strony www do testowania

Pod nazw ą iPad wydawana jest linia tabletó
w firmy Apple.
Pierwszy iPad z 2010 r oku wyposa żony zosta ł w ekr an
multitouch o wielk ości 9,7 cala i r ozdzielczo ści 768 na 1024
pikseli przy zag ęszczeniu pikseli wynosz ącym 132 ppi.
Identycznymi par ametr ami wy świetlacza dyspono wa ł iPad 2
or az wydany kilka lat pó źniej iPad Mini. Kolejne ods łony
tabletu: iPad 3, 4, Air, Mini 2 wyposa
żane b yły w ekr any o
rozdzielczo ści 1536 na 2048 pikseli przy ppi wynosz
ącym 264,
niemniej jednak podwy ższona r ozdzielczo ść nie ma wp ływu
na sposób r ender owania str on www w urz ądzeniach,
bowiem interfejs u żytk ownika zawsze jest skalo wany do
rozdzielczo ści znanej z pierwszego iPada. Czter
okr otnie
większe zag ęszczenie pikseli spr awia jednak, że obr az,
pomimo tej samej ilo ści tr eści na ekr anie, w no wszych
Testuj
iPadach jest zdecydo wanie bar dziej czytelny. Apple nazwa ło
ten efekt Retina i zastrzeg ło t ę nazw ę wy łącznie dla swoich
urz ądze ń. Domy ślną przegl ądark ą interneto wą w iPadach,
podobnie jak we wszystkich innych urz
ądzeniach Apple
Pionowo
wyposa żonych w przegl ądark ę www, jest mobilna wersja
Safari.

Polityka prywatności

Mapa strony

Kontakt

dla systemu iOS 7.1:

"Mo zilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 lik e Mac OS X)
AppleW ebKit/537.51.1 (KHTML, lik e Geck o)
YaBr owser/14.2.1700.0 Mobile/11D167 Safari/9537.53"
dla systemu iOS 7.1.1:

"Mo zilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 lik

e Mac OS X)

,

i

i lik

b

i
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Almanach Aktywni Plus to jedyny na rynku
magazyn
prezentujący
pełną
ofertę
produktów i usług adresowanych do
segmentu 50+.
Zapraszamy do prezentacji Państwa oferty w
czterech działach tematycznych:

Almanach Aktywni Plus to również ciekawe teksty, felietony i wywiady.
Do współpracy redakcyjnej zaprosiliśmy: Ewę Kasprzyk,
Michała Fajbusiewicza, Agatę Młynarską, Roberta Gwiazdowskiego,
prof. Lwa Starowicza, Zbigniewa Buczkowskiego
i Włodzimierza Ziętarskiego.

Joanna Piasecka
Redaktor Naczelna
ZDROWIE I URODA
Sport i ﬁtnes
Uroda i wellness
Medycyna estetyczna
Zdrowie i dietetyka

ŻYCIE
Moda i akcesoria
Turystyka i podróże
Miłość i psychologia
Dizajn i sztuka

TECHNOLOGIA
Usługi i gadżety
Komunikacja i nowe media
Motoryzacja
Smart home

Almanach Aktywni Plus to jedyny na rynku
magazyn prezentujący pełną ofertę
produktów i usług adresowanych do
segmentu 50+.

Obecnie w Polsce osób w wieku 50+ jest
już 14 milionów, co stanowi 40% całego
społeczeństwa.

SPOSÓB DYSTRYBUCJI
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WIEDZA
Aktywność zawodowa
Finanse i ubezpieczenia
Kształcenie i kompetencje
Prawo i społeczeństwo

55%

25%

20%

Uniwersytety Trzeciego Wieku
Kluby Seniora
(wysyłka bezpośrednia)

Targi
Konferencje
Eventy

Empik
Salony Prasowe Ruch

Docieramy bezpośrednio do blisko 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, skupiających
aktywne osoby 50+ oraz do 300 Klubów Seniora i organizacji samorządowych i społecznych.
Nakład 5.000 egzemplarzy, nakład kontrolowany.
Almanach Aktywni Plus jest również prezentowany na targach, konferencjach i kongresach
oraz w instytucjach miejskich i publicznych.

