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Miesięcznik GEODETA i portal geoinformacyjny Geoforum.pl  
to media o ogólnopolskim zasięgu skierowane do przedsiębiorców, wykonawców geodezyjnych i urzędników administracji publicznej 
(m.in. pracowników starostw i ODGiK) zajmujących się szeroko pojętą geodezją, systemami informacji przestrzennej, katastrem, fotogrametrią, 
teledetekcją, kartografią czy gospodarką przestrzenną. Prezentujemy w nich: problemy prawne, sprzęt i oprogramowanie, nowości z kraju i ze 
świata, wywiady i reportaże, analizy rynkowe, praktyczne porady. 
Udostępniamy nasze łamy do szerokiej dyskusji m.in. nad zmianami prawa w zakresie geodezji i kartografii oraz nad organizacją i zadaniami 
służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Informujemy o aktualnych projektach realizowanych ze środków unijnych i krajowych. 
Przedstawiamy i rozwiązujemy problemy ważne dla geodetów prowadzących działalność na własny rachunek.
Wydawcą GEODETY i Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o.

Miesięcznik GEODETA ukazuje się na rynku od czerwca 1995 r. Nakład w wysokości do 2500 egzemplarzy w przeważającej 
części rozchodzi się w prenumeracie redakcyjnej (60-70%) oraz w prenumeracie realizowanej przez krajowych kolporterów.  Czasopismo 
trafia w ten sposób do czytelników w firmach, urzędach i wyższych uczelniach. Część nakładu rozdysponowywana jest podczas branżowych 
konferencji i seminariów. Redakcja szacuje, że jeden egzemplarz jest czytany przez 2-3 osoby. Kompletne archiwum artykułów miesięcznika 
GEODETA jest dla prenumeratorów wydania tradycyjnego dostępne na portalu Geoforum.pl bezpłatnie. Cennik reklam miesięcznika GEODETA 
na s. 3.

GEODETA CYFROWY to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. Usługa została udostępniona użytkownikom 
w listopadzie 2016 r. i oferuje między innymi możliwość wyszukiwania artykułow na zadany temat. Zainteresowani GEODETĄ cyfrowym mogą 
zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedyncze wydania w serwisie egeodeta24.pl.

portal Geoforum.pl jest codziennie odwiedzany przez kilka tysięcy unikalnych użytkowników. Magnesem są najświeższe 
wiadomości z kraju i zagranicy. Geoforum.pl oferuje ponadto bezpłatny dostęp do bogatej bazy wiedzy gromadzonej przez kilkanaście lat 
funkcjonowania portalu i stale rozbudowywanej. Wiadomości i artykuły zamieszczane na portalu są żywo komentowane przez naszych 
użytkowników. Setki uczestników biorą udział w konkursach, plebiscytach i ankietach. Średnio odnotowujemy na Geoforum.pl ponad 100 tys. 
unikalnych użytkowników miesięcznie. Cennik banerów na s. 4, cennik artykułów sponsorowanych na s. 5. 

Firmy i instytucje, które chciałyby się promować w GEODECIE i na Geoforum.pl, 
zapraszamy do skorzystania z licznych wariantów reklamy proponowanych w załączonych cennikach, a także do sponsorowania ciekawych 
tematycznych dodatków specjalnych (technicznych, historycznych, okolicznościowych itp.) czy projektów realizowanych przez Redakcję. 
Ponadto Redakcja obejmuje patronatem medialnym wybrane imprezy o ugruntowanej w środowisku zawodowym renomie. 
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CENNIK REKLAM 2020
MIESIĘCZNIKA GEODETA

Reklamę należy dostarczyć w jednym z następujących formatów: TIff, jPG (rozdzielczość 300 dpi), PDf (press optimized).
Wymiary strony po obcięciu: 207 x 294 mm. Spady po 5 mm z każdej strony.

2. Tekst sponsorowany. 1 strona – 2690 zł, więcej stron – patrz rabaty (pkt 6). Zamawiający dostarcza tekst i ilustracje, redakcja łamie artykuł i 
wysyła zamawiającemu do weryfikacji. 

3. Wymagania specjalne. Reklama lub artykuł promocyjny na konkretnej stronie – dopłata 20%. Reklama niepełnoformatowa lub
w nietypowym miejscu (np. na środku strony) – dopłata 20%.  

4. Banderola – 2800 zł. Banderola może być jedno- lub dwustronna, szerokość dowolna. Warunki dostarczenia pliku jak w przypadku reklamy 
(patrz pkt 1).

5. Wkładka (wrzutka, insert) do numeru. 1 kartka A4 – 1450 zł. Inne wrzutki podlegają indywidualnej wycenie w zależności od formatu i wagi. 
Klient dostarcza do redakcji gotową do włożenia wrzutkę (wykonanie przez nas druku wiąże się z dodatkowym kosztem). 

6. Rabaty. Przy zamówieniu kilku reklam (lub artykułów promocyjnych) oferujemy rabaty. Dla reklamodawców Geoforum.pl dodatkowe rabaty. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją. 

7. Ogłoszenie w dziale SERWISY i SKLEPY (objętość do 8 linii tekstu po 30 znaków, w tym logo) – 640 zł/rok, każda dodatkowa linia – 80 zł  
(ukazuje się także na portalu Geoforum.pl, gdzie można zamieścić opis serwisu lub sklepu ze zdjęciami).

8. Na życzenie wyceniamy niestandardowe formy reklamy („skrzydełka” na okładkach, w środku numeru, nietypowe formaty i kształty, wklejki).

9. Termin dostarczenia pliku do publikacji reklamy w danym miesiącu mija 24 dnia miesiąca poprzedzającego edycję.

10. Zamieszczenie reklamy winno być poprzedzone pisemnym zamówieniem zleceniodawcy, zawierającym warunki ustalone  
z redakcją.

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Ceny obowiązują od 1 grudnia 2019 r.
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1. Reklama formatu A4 lub mniejsza



CENNIK BANERÓW 
na

 
Geoforum.pl

  
1. Baner nad winietą (1340 x 175 pikseli, maks. 35 kB)

n na wyłączność – 1900 zł/tydzień
n rotacyjnie (na zmianę z innym banerem) – 1100 zł/tydzień

  
2. Baner obok logo (450 x 90 pikseli, maks. 20 kB)

n na wyłączność – 3500 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 2100 zł/miesiąc 

  
3. Baner billboard nad sliderem (810 x 200 pikseli, maks. 30 kB)

n na wyłączność – 4500 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 2600 zł/miesiąc

  
4. Baner poziomy górny (330 x 200 pikseli, maks. 20 kB)

n na wyłączność – 2500 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 1600 zł/miesiąc

  
5. Baner billboard pod sliderem (810 x 200 pikseli, maks. 30 kB)

n na wyłączność – 3900 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 2300 zł/miesiąc

  
6. Baner billboard środkowy (810 x 200 pikseli, maks. 30 kB)

n na wyłączność – 2500 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 1600 zł/miesiąc

  
7. Baner poziomy (330 x 200 pikseli, maks. 20 kB)

n na wyłączność – 2100 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 1400 zł/miesiąc

 
 8. Baner pionowy (160 x 240 pikseli, maks. 20 kB)

n na wyłączność – 1700 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 1100 zł/miesiąc

  
9. Baner kwadratowy (160 x 160 pikseli, maks. 15 kB)

n na wyłączność – 1300 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 800 zł/miesiąc

10. Baner mały (160 x 80 pikseli, maks. 10 kB)
n na wyłączność – 800 zł/miesiąc
n rotacyjnie – 450 zł/miesiąc

11. Sklepy i Serwisy – wpis podstawowy  (8 wierszy  
po 30 znaków) – 640 zł/rok

12. Banery reklamowe przyjmujemy w formatach: GIf, jPG.
13. Przy zamówieniu banera na więcej niż jeden miesiąc 

udzielamy rabatów. Dla reklamodawców GEODETY 
dodatkowe rabaty.

14. Ceny innych form reklamy w portalu Geoforum.pl  
przedstawiamy na życzenie klienta.

15. Zamieszczenie reklamy winno być poprzedzone pisemnym 
zamówieniem zleceniodawcy uzgodnionym z redakcją.

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
Ceny obowiązują od 1 grudnia 2019 r.
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CENNIK ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH 
 

na Geoforum.pl
  
1. Artykuł sponsorowany (promocje,  
przeceny, wyprzedaże, wiadomości z linkami 
do stron komercyjnych, wiadomoś ci  
o ewidentnie marketingowym wydźwięku, 
relacje z komercyjnych imprez, informacje 
o konkursach organizowanych przez firmy, 
o pracy w firmach, o pracy w urzędach  
na stanowiskach niekierowniczych,  
o konferencjach, inne) 

n bez pozycjonowania – 150 zł
n 24 godziny na 1. miejscu pod sliderem 
– 450 zł
n 24 godziny na sliderze – 780 zł
n 48 godzin na sliderze – 1200 zł

2. Przy zamówieniu kilku artykułów oferujemy 
rabaty.  

3. Ogłoszenie w dziale SERWISY i SKLEPY 
n (objętość do 8 linii tekstu po 30 znaków) 
– 640 zł/rok.

4. Ceny innych form promocji na portalu  
Geoforum.pl przedstawiamy na życzenie 
Klienta.

5. Zamieszczenie artykułu sponsorowanego 
winno być poprzedzone pisemnym 
zamówieniem zleceniodawcy.

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
Ceny obowiązują od 1 grudnia 2019 r.
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