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Biznes dla kobiet
kobiety dla biznesu



Magazyn powstał w 2016, decyzją sądu
wpisany do rejestru czasopism. Tyle
formalności. 

Jak to, dlaczego, po co? Nie feminizofuj! 
Łączymy, wspieramy i promujemy
kobiety, ich wiedzę, intuicję,
doświadczenie. Tym samym stałyśmy
się miejscem dla kobiet poszukujących
wiedzy i tych, które nią się dzielą. Grono
ekspertek sukcesywnie rośnie, a my
pośredniczymy w tym, na rzecz rozwoju
osobistego, intelektualnego,
duchowego, zawodowego kobiet,
naturalnie stając się platformą Kobiecej
Edukacji, wymiany myśli, wiedzy,
informacji.

 
Redaktor naczelna i twórczyni portalu,

Agata Baryła, w konkursie "Dziennikarz
Roku”, Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczpospolitej, otrzymała wyróżnienie w
kategorii Dziennikarz Roku 2018. Nagroda

przyznawana jest od 30 lat, a po raz
pierwszy została przyznana w kategorii:

#nowe #media.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWEM
O NAS

KOBIECA SPRAWA

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

SERIA ROZMÓW Z KOBIETAMI  L IVE PT .
KOBIECY DYSKURS TV   ODCINEK TO

NAWET 10  000 WIDZÓW 

M E T R Y K A  P O R T A L U :
K O B I E T Y  7 8 %
C Z Y T E L N I K Ó W ,  
Ś R E D N I A  W I E K U  2 5  -  5 5  L A T



KOBIECA
EDUKACJA

Dział Kobieca Edukacja jest
miejscem gdzie znajdziesz
sprawdzoną i certyfikowaną wiedzę z
róznych dziedzin, przez prawo, rynek
pracy, finanse, sprzedaż, budowanie
marki, komunikację, media,
dyplomację i etykietę po
telemedycynę 

Promocja sylwetki ekspertki reprezentującej
Twoją firmę na  stronie magazynu

Każda wskazana naukowczyni/ekspertka
otrzyma w pakiecie:

Osobisty, opracowany graficznie i
merytorycznie landing page (strona
kontaktowa ekspertki) z profesjonalnym
biogramem, opisem powiązanej oferty
(Uczelni), dorobkiem naukowym

Promocję sylwetki w dziale Kobieca
Edukacja, w mediach społecznościowych i w
newsletterze

Możliwość publikacji autorskich materiałów
eksperckich w dziale Kobieca Edukacja

CZĘŚĆ WPŁYWÓW
PRZEZNACZAMY NA
DOFINANSOWANIE EDUKACJI
KOBIET  Z  UBOGICH
ŚRODOWISK.

OFERTA
SPONSORSKA
DLA EKSPERTÓW

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

https://kobiecasprawa.pl/kobieca-edukacja-konsultacje/


TO NIE  WSZYSTKO. . .

MAMY WIĘCEJ
DOBRYCH WIEŚC!
BĄDŹ NASZYM
PATRONEM 

W ramach patronatu 
zachęcamy do odpłatnego promowania

Twojej firmy i pracowników na łamach
portalu www.kobiecasprawa.pl w

postaci reklam banerowych, logo firmy
przy artykułach publikowanych w

jednym z działów i na stronie głównej.  
 

Będzie nam bardzo miło gdy tym,
samym przyjmą Państwo zaproszenie

do objęcia patronatem naszego
magazynu i działań na rzecz

społeczności kobiecych. 
 
 

Promocja Twojej oferty w dziale Kobieca
Edukacja

Promocja i sprzedaż wskazanej oferty  na
stronie magazynu w dziale „Sklep z wiedzą”

Produkcja, montaż i transmisja wywiadów z
Ekspertkami,

Sponsorowana rozmowa na żywo w studio
Kobiecy Dyskurs TV, z opcją montażu i
przygotowania materiału do redystrybucji
do użytku promocyjnego  Uczelni

Organizacja webinariów i konferencji
opcjonalnie z udziałem ekspertem i
przedstawicieli Uczelni jako Partnera, 

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL



Tematyka wskazana przez
zamawiającego. 

Przygotowanie wizerunkowe do
wystąpienia - konsultacja z ekspertką ds
etykiety biznesu Ewą Brok - 1 godzina
online

Doradztwo w zakresie emisji głosu 
mówionego przygotowanie do
wystąpienia  - konsultacja z ekspertką
Dominiką Rossą -  1 godzina online

W pakiecie:
Opracowanie graficzne i techniczne
Promocja audycji w mediach
społecznościowych przed i po transmisji.
Kanał transmisyjny i obsługa techniczna
transmisji na żywo.

Postprodukcja: przygotowanie
materiału, montaż, czołówka, muzyka,
jingle, plansza graficzna reklamą
Uczelni, logiem i danymi kontaktowymi
lub aktualną ofertą.

 Dziennikarz prowadzący.

FORMY
WSPÓŁPRACY Z
MAGAZYNEM:

ZOSTAŃ SPONSOREM LUB
BOHATEREM AUDYCJI  KOBIECY
DYSKURS TV NA ŻYWO

CENA ZA ROZMOWĘ ONLINE,
GDZIE  JESTEŚ BOHATEREM

499 ZŁ  NETTO/  MOŻLIWE
NEGOCJACJE PRZY

ZAMÓWIENIU WIĘKSZEJ
LICZBY AUDYCJI .

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

CENA ZA SPONSORING
ODCINKA 499 ZŁ  NETTO/
MOŻLIWE NEGOCJACJE
PRZY ZAMÓWIENIU
WIĘKSZEJ  L ICZBY
AUDYCJI .



Masz wpływ na content (treści na
stronie), wspierasz autorów.

W trakcie planowania publikacji i grupy
docelowej proponujemy Tobie
konkretny artykuł do sponsoringu
wywiad, materiał video. 

Dobieramy tematykę do Twojej branży.
Materiał oznaczony jest jako
sponsorowany.

W materiale umieszczamy Twoje logo,
treść, link do Twojej strony.

Czas publikacji: dożywotnio.
Opcjonalnie publikujemy przesłany
przez Ciebie materiał

W pakiecie: rozesłanie informacji o
artykule i jego sponsorze do
subskrybentów newslettera.
Opcjonalnie alert o publikacji artykułu w
mediach społecznościowych.

FORMY
WSPÓŁPRACY Z
MAGAZYNEM:

MECENAT TREŚCI

CENA OD 259  ZŁ
NETTO

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL



Z roku na rok rośnie sprzedaż oferty
edukacyjnej online. Uczestnictwo w
systemie nowoczesnej edukacji
specjalistycznej stanowi doskonałą
formę reklamy Twojej firmy. 

W ramach sponsoringu czytelnik usłyszy
30 - sekundową informację o Tobie,
Twoim produkcie lub wydarzeniu
wypowiedzianą przez narratora. 

Treść uzgadniamy z Tobą.

W pakiecie: rozesłanie informacji o
artykule i jego sponsorze do
subskrybentów newslettera, opcjonalnie
alert o publikacji artykułu w mediach
społecznościowych.

FORMY
WSPÓŁPRACY Z
MAGAZYNEM:

SPONSORING POJEDYNCZEGO
ODCINKA PROGRAMU/PODCASTU
EDUKACYJNEGO

CENA OD 359  ZŁ
NETTO

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL



Baner na stronie głównej - reklama
graficzna, po kliknięciu następuje
automatyczne przekierowanie do
reklamowanego serwisu/produktu/usługi.

499 zł netto/miesiąc emisji (cena obejmuje
publkację, grafikę dostarcza reklamodawca) 

Baner w dziale: WIEDZA I EDUKACJA,
BIZNES, JA KOBIETA!, ŻYCIE - reklama
graficzna, po kliknięciu następuje
automatyczne przekierowanie do strony
reklamodawcy/ produktu /usługi ( link
dofallow)

299 zł netto/ miesiąc emisji (cena obejmuje
publikację, grafikę dostarcza
reklamodawca) 

FORMY
WSPÓŁPRACY Z
MAGAZYNEM:

REKLAMA TRADYCYJNA

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

PATRON DZIAŁU

Przejmujesz unikalny patronat całego
działu. Twoje logo i link dołączany jest
do każdego materiału publikowanego

w danym dziale (np BIZNES).
Unikatowe treści redagowane i

moderowane przez członków redakcji
portalu. Obsługa merytoryczna

kalkulowana jest na bieżąco według
cennika umieszczonego powyżej w

tabeli. Możliwość publikowania treści
dostarczonych przez reklamodawcę.
Cena od 899 zł netto/miesiąc emisji. 



Rozmowa z Tobą lub wskazaną przez Ciebie
osobą. Celem jest przedstawienie sposobu
myślenia i działania, idei, firmy jako człowieka.
Formuła szczególnie polecana jest przy promocji
nowego produktu, usługi, idei, akcji (rekrutacja
pracowników, studentów, uczniów, wejście na
rynek, nowa formuła, działania CSR) Forma:
artykuł, ścieżka dźwiękowa, materiał video.

Przykłady
Rozmowa audio video:
https://kobiecasprawa.pl/ukrainka-w-polsce-
rozmowa-z-katerina-zavizhenes-o-tym-jak-zyja-
sie-kobiety-z-ukrainy-w-polsce/

Artykuł:
a) Promocja nowego modelu samochodu Kia
Proceed
https://kobiecasprawa.pl/anna-tarnowska-kia-
proceed/

b) Promocja autorytetu/uczelni
https://kobiecasprawa.pl/nasz-mozg-chce-sie-
uczyc-jednak-tego-co-go-zainteresuje-nie-chce-
natomiast-uczyc-sie-na-pamiec-i-byc-potem-
sprawdzany-rozmowa-z-prof-aleksandra-
zukrowska/

FORMY
WSPÓŁPRACY Z
MAGAZYNEM:

WYWIAD SPONSOROWANY

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

CENA OD 999  ZŁ  NETTO 
SKŁADOWE CENY:  DOJAZD DO
ROZMÓWCY,  SESJA FOTOGRAFICZNA,
MAKIJAŻ ,  MONTAŻ MATERIAŁU,
REDAKCJA,  PROMOCJA.  

Wywiad promowany z linkiem „dofallow”.
Promocja w social mediach: Instagram, FB,

LinkedIn, YT - w zależności rodzaju
materiału i grupy docelowej. Przygotowanie

i przeprowadzeniem rozmowy, redakcja,
korekta, publikacja. Do uzgodnienia ilości

postów promujących wywiad na portalach
społecznościowych. Linkowanie w treści do

wskazanej podstrony reklamodawcy - cel
promocja, marki, produktu, budowanie

wizerunku, nawiązanie i utrwalanie relacji ze
społecznościami kobiecymi w kraju i za

granicą.

 



FORMY
WSPÓŁPRACY Z
MAGAZYNEM:

MATERIAŁY NA ZAMÓWIENIE  -
COPYWRIT ING

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

Artykuły i teksty sprzedażowe na
indywidualne zamówienie - cena obejmuje
zredagowanie, dożywotnią publikację.
Zlecasz nam konkretny temat do opisania.
W pakiecie: rozesłanie informacji o artykule
i jego sponsorze do subskrybentów
newslettera, alert o publikacji artykułu w
mediach społecznościowych.



ZAPYTASZ
DLACZEGO WARTO?

BIZNES SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNY!

TEL. 502 241 116  / E-MAIL: REDAKCJA@KOBIECASPRAWA.PL /WWW.KOBIECASPRAWA.PL

redakcja@kobiecasprawa.pl

kobiecasprawa

kobieca sprawa

@kobiecasprawa

Znajdź nas:

Magazyn Kobieca Sprawa
Women's Life PR

pl. Hołdu Pruskiego 8/403 a
70-550 Szczecin

 

Zapraszamy do współpracy!

Agata Baryła 

WSZYSTKIE  nasze  dz ia łan ia
skupione są  na  wspieraniu
wzmacnianiu  i  integrowaniu
środowisk  kobiecych .  

Przy jęc ie  naszego zaproszenia  do
współpracy  ma wie le  wymiarów
ale  skupimy s ię  na  k i lku .

1  częśc  wpływów przeznaczamy
na wsparc ie  kobiet  ze  ś rodowisk
ubogich  organizu jąc  d la  n ich
bezpłatne  konsul tac je ,  formy
szkoleniowe i  edukacy jne .

2 .  Sta jesz  s ię  widoczny  w naszym świec ie  jako  partner  
rozumie jący  nasze  potrzeby  i  rea ln ie  wspiera jący
kobiety .Twoje  notowania  wzrosną !

3  Twoja  o fer ta  doc iera  do  tys ięcy  naszych wiernych i  u fa jących nam
odbiorczyń  a  ta  l i czba ,  podobnie  jak  moc kobiet  s ta le  rośn ie !

https://www.instagram.com/kobieca_sprawa/
https://www.facebook.com/watch/800107456798854/

