MEDIA KIT 2022
O SPECIAL OPS
SPECIAL OPS to unikalny na polskim

rynku, profesjonalnie przygotowany
magazyn zajmujący się tematyką związaną z jednostkami specjalnymi i ich działaniami, prezentujący ich historię, szkolenie, wyposażenie i uzbrojenie.
SPECIAL OPS adresowany jest do żołnierzy, policjan-

tów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych,
a także do ekspertów zajmujących się zawodowo
problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa,
osób decydujących o przetargach i zamówieniach
oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych.
Od 2009 roku SPECIAL OPS trafia bezpośrednio
do instytucji związanych z obronnością kraju, jednostek wojskowych w Polsce oraz poza jej granicami.
Jesteśmy obecni na liczących się targach i imprezach
branżowych – seminariach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach. Dzięki bezpośrednim kontaktom docieramy tam, gdzie dla innych drzwi pozostają
zamknięte.
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ZAKRES TEMATYCZNY
Treści tworzące zawartość SPECIAL OPS
charakteryzują się wysokim poziomem
merytorycznym, edytorskim i wizualnym. Materiały,
często unikalne i przedstawiające mało znane aspekty
działań sił specjalnych, przygotowane są przez cenionych autorów dysponujących fachową wiedzą. Dzięki
bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem elitarnych jednostek wojska oraz policji, SPECIAL OPS cieszy się renomą rzetelnego, solidnie przygotowanego
czasopisma, cenionego przez profesjonalistów.
Tematyka poruszana w SPECIAL OPS obejmuje między innymi: aktualności związane z działaniami specjalnymi jednostek oraz kontrterroryzmem, szczegółowe analizy bieżących wydarzeń – operacji specjalnych,
zamachów czy sytuacji zakładniczych, prezentacje elitarnych jednostek z kraju i zagranicy, szczegółowe
raporty z targów branżowych, szkoleń, konferencji,
fachowe i rzetelne artykuły przedstawiające nowoczesne uzbrojenie, wyposażenie indywidualne oraz bogaty
wybór sprzętu specjalnego znajdującego się w arsenałach jednostek specjalnych, od zaawansowanej elektroniki i systemów łączności, po środki transportu,
a także wiele innych, niezwykle ciekawych tematów,
szczątkowo opisywanych w innych periodykach.
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NASZE DZIAŁANIA
SPECIAL OPS jest dostępny na takich

imprezach jak m.in:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

MSPO (Kielce, Polska)
EUROSATORY (Paryż, Francja)
EUROPOLTECH (Kielce, Polska)
MILIPOL (Paryż, Francja)
IWA (Norymberga, Niemcy)
BaltMilitaryExpo (Gdańsk, Polska)

a także na wszelkich eventach, świętach jednostek
specjalnych, sympozjach, konferencjach i innych
przedsięwzięciach związanych z problematyką sił
specjalnych.

WYDANIA SPECJALNE
Od 2012 roku portfolio magazynu
SPECIAL OPS wzbogaciło się o wydania
specjalne – „SPECIAL OPS EXTRA” poświęcone
określonej tematyce związanej ze światem sił specjalnych, przybliżającej poszczególne zagadnienia
w sposób analityczny i kompleksowy, jak np. numer
specjalny poświęcony 25-leciu JW GROM.
To także KOMPENDIUM SPECIAL OPS, czyli kalendarz roczny w formie terminarza, wzbogacony o wiadomości dotyczące jednostek specjalnych polskich
i zagranicznych oraz ich wyposażenia i uzbrojenia.

NAKŁAD I DYSTRYBUCJA
Typ: kwartalnik.
Nakład: 11 650 egzemplarzy.
W przypadku akcji specjalnych, jak np. dołączane
do numerów płyty, plakaty i gadżety, nakład
SPECIAL OPS jest zwiększany.
DYSTRYBUCJA:

»» s ieci kolporterskie: RUCH S.A., KOLPORTER,
GARMOND, EMPIK, RELAY, FRANPRESS,
IN MEDIO,
»» sklepy branżowe,
»» prenumerata indywidualna oraz instytucjonalna,
»» sprzedaż wysyłkowa,
»» prenumerata elektroniczna,
»» seminaria, konferencje, targi i szkolenia,
»» lista VIP
LISTA VIP

Ważnym elementem dystrybucji SPECIAL OPS
jest lista VIP – pismo trafia bezpośrednio na biurka dowódców jednostek specjalnych wojska
i policji, naczelników wydziałów, decydentów
politycznych, specjalistów zajmujących się przetargami oraz logistyką, a także wielu innych osób
w strukturach wojska oraz innych służb – cennych kontaktów dla każdej firmy zajmującej się
branżą. Dzięki temu pozwalamy Klientom szybko
i skutecznie dotrzeć z ofertą do właściwych osób
i instytucji.

MARKETING
Dzięki szerokiej grupie docelowej, magazyn SPECIAL OPS stanowi doskonałe
medium do informowania potencjalnych klientów
o ofercie oraz poszczególnych produktach. Oprócz
firm związanych z przemysłem zbrojeniowym,
z naszych usług korzystają firmy z branży motoryzacyjnej oraz związane z rynkiem outdoorowym.
Nasza obecność na targach MSPO, IWA,
EUROSATORY czy MILIPOL pozwala na doskonałą
i atrakcyjną cenowo promocję produktów i usług
w Polsce i za granicą.
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RÓŻNE FORMY PREZENTACJI REKLAMOWYCH
»» artykuły sponsorowane,
»» testy produktów
i testy porównawcze,
»» inserty (ulotki, katalogi),
»» płyty, gadżety dołączane do
całego nakładu czasopisma

SPECIAL OPS lub tylko do
wybranych grup docelowych
(np. prenumeratorzy, lista
VIP),
»» reklama online,
»» newslettery,

»» k ompleksowe pakiety łączące
dowolne formy marketingowe
w różnych kanałach transmisji
(papier, internet, wideoprezentacje).

CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
FORMATY REKLAM
FORMAT
REKLAMY W MM

CENA REKLAMY

210×297
+ spad 5 mm

5000 zł

A4

WARIANTY
FORMATÓW

OKŁADKI

WYMIARY W MM
405,5×297
+
spad 5 mm

Brasilian cover

10 000 zł
207,5×297
+
spad 5 mm

1/2 A4

Brasilian cover
(skrzydełko lewe
+ logo)

—

pion
100×297
+ spad 5 mm

6000 zł

4000 zł

198×297
+
spad 5 mm

1/2 A4

Brasilian cover
(skrzydełko prawe)

—

poziom
210×148
+ spad 5 mm

6000 zł

4000 zł

II

7500 zł

III

pion
297×52,5
poziom
210×74
+ spad 5 mm

2400 zł

CENA

6500 zł

IV

1/3 A4
1/4 A4

OKŁADKI
pion
70×297
poziom
210×99
+ spad 5 mm

8500 zł

1750 zł

* Wszystkie ceny w PLN netto. Należy doliczyć 23% VAT.

WARUNKI TECHNICZNE
»» F
 ORMAT MAGAZYNU (po obcięciu) – 210×297 mm,
dodatek na spad 5 mm z każdej strony, z zachowaniem marginesu wewnętrznego min. 5 mm.
»» REKLAMY – wymagany proof; TIF, JPG, PDF; CMYK
300 dpi; Corel Draw od wersji 7 do 12, bez OLE obiek
tów, bez tekstu (teksty konwertowane na krzywe do
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1500 węzłów na krzywą, włączone obrazy
rastrowe CMYK 300 dpi albo bitmapa
600 dpi); EPS, AI (placed images oddzielnie
– TIF CMYK 300 dpi, teksty zamienione na krzywe).
»» FORMY PRZEKAZYWANIA REKLAM – CD, DVD,
e-mail, ftp.
s.
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PORTAL WWW.SPECIAL-OPS.PL
SPECIAL OPS TO KONSEKWENTNIE BUDOWANA MARKA. Oprócz czasopisma to także serwis internetowy poświęcony tematyce sił specjalnych www.special-ops.pl, na którym na bieżąco informujemy o najnowszych wydarzeniach z dziedziny sił specjalnych, dotyczących ich działalności w kraju i na świecie, a także księgarnia z literaturą fachową. Na stronie
internetowej publikowane są artykuły analizujące operacje antyterrorystyczne z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej
oraz informacje na temat organizacji, taktyki, szkoleń, misji bojowych, życia codziennego jednostek specjalnych oraz ich
uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia. Od 2020 roku portal magazynu SPECIAL OPS wzbogacił się także o wydania
specjalne w formie bezpłatnych E-booków poświęconym tematyce sił specjalnych, jak np. publikacja wydana na 30-lecie
JW GROM oraz na 45-lecie JW FORMOZA czy E-book „Selekcja. Wojska Specjalne”.

CENNIK REKLAM INTERNETOWYCH
FORMA REKLAMY

Artykuł sponsorowany

CENA ZA 1000 0DSŁON

1 MIESIĄC WYŚWIETLANIA

65 zł

500 zł

Mailing z newsletterem

600 zł (jedna wysyłka)

Mailing indywidualny

3900 zł (jedna wysyłka)

Porównywarka

600 zł/1 produkt na rok

Billboard

65 zł

1700 zł

Wide billboard

65 zł

2000 zł

Skyscraper na skrzydełkach

65 zł

1200 zł

Banner 680 x 100 px

65 zł

1000 zł

Banner 300 x 200/150/100 px

65 zł

800/700/600 zł

Infografika

65 zł

400 zł + wykonanie

Zamieszczenie filmu

65 zł

700 zł + wykonanie

Sponsor działu

65 zł

1800 zł

Pop-up

65 zł

od 800 zł

Katalog firm

65 zł

300 zł
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