
Reklama w wydawnictwie 
 

 
 

”APARTAMENTY&REZYDENCJE”– Magazyn Nieruchomości Premium, kwartalnik 
wydawany jest od 1992 roku. 
Prezentuje najbardziej luksusowe nieruchomości - wyjątkowe apartamenty, lofty, 
rezydencje, wille, ekskluzywne domy, posiadłości, pałace, dwory, zamki oraz 
nieruchomości dla inwestorów.. 
„A&R” to również najaktualniejsze informacje i wydarzenia na rynku nieruchomości 
luksusowych i inwestycyjnych w Polsce i na świecie. 
 

DANE TECHNICZNE REKLAMY: 
format 205 x 290 mm, druk offsetowy w systemie CMYK, pełny kolor, papier kredowy 
błyszczący, okładka lakierowana, stron 76-84. 
 

DYSTRYBUCJA 

Kwartalnik "A&R" jest dostępny  w Salonach Prasowych Relay, In Medio, Empik itp. 
oraz w systemie E-prasa.  
Każde wydanie rozchodzi się w ponad 40 000 egzemplarzy. 
 
CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWEJ - ceny netto (+ 23% VAT) 
strona wewnętrzna 10 800 zł 
1/2 strony 6 800 zł 
I okładka 19 500 zł 
II lub III lub IV okładka 15 800 zł 
pierwsza strona wewnętrzna 14 800 zł 
 

FORMATY OGŁOSZEŃ (w mm) 
cała strona na spad - 205 x 290 + po 4mm 

cała strona z marginesem - 180 x 260 

1/2 strony - 180 x 128 

I okładka - 185 x 185 

Zamawiający, wykupując powierzchnię reklamową w magazynie w formacie 1 strony, 
otrzymuje dodatkowo w cenie reklamy banner reklamowy (370 x 235 px) na portalu 

www.apartamentyrezydencje.com na głównej stronie z przekierowaniem na stronę 
Zamawiającego. Czas prezentacji – 3 miesiące (do kolejnego wydania „AR”). 
 
GOTOWE REKLAMY 

Reklamy zaprojektowane przez Klienta mogą być dostarczane wyłącznie w formie 
PC jako pliki EPS, PDF z czcionkami zamienionymi na krzywe lub pliki JPG, TIFF w 
rozdzielczości min. 300 dpi. Adres e-mail: dtp@wgn.pl lub możliwość przesłania 
dużych plików na serwer FTP; adres podawany jest indywidualnie. 
 

MATERIAŁY REKLAMOWE do zaprojektowania można przesłać na adres e-mail: 
dtp@wgn.pl Teksty należy przesyłać w programie Word, TXT lub RTF, zdjęcia w 

mailto:dtp@wgn.pl


formacie JPG lub TIFF w rozdzielczości minimum 300 dpi, znaki graficzne w EPS lub   
PDF z zamianą czcionek na krzywe. 
Reklamodawca nie ponosi dodatkowych kosztów za zaprojektowanie reklamy. 
 

WYDAWCA 

WGN Nieruchomości Sp. z o.o. , 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22,  
tel. +48 71 337 84 00,  
Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000190514, 
NIP: 897-10-08-037 
 

KONTAKT: 
Sylwia Wlezień, 71 337 84 00, e-mail: kontakt@wgn.pl 
Katarzyna Pawłowska, 71 337 84 08, e-mail: k.pawlowska@wgn.pl 
Luiza Stasiak, 609 130 707, e-mail: l.stasiak@wgn.pl 
 
 


