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• Codziennie bieżące informacje sportowe 

w wydaniu krajowym i wydaniach lokalnych 

Gazety Wyborczej i dziennika Metro  

oraz w serwisach www  i w aplikacjach Sport.pl 

• INTERNET 3,4 MLN RU w naszych serwisach  

(nr 3 w Polsce w kategorii Sport) 

• MOBILE  12 MLN odsłon co miesiąc mobilnej wersji 

Sport.pl (nr 1 w kategorii Sport)  

• PRASA W każdy poniedziałek dodatek Gazeta Sport 

extra 

• 288 000 sprzedanych egzemplarzy i 954 000 

czytelników poniedziałkowego wydania Gazety 

Wyborczej 

Dane:  

1.) Megapanel PBI/Gemius sierpień 2012, użytkownicy (real users)  
2.)Autoprezentacja na podstawie danych ZKDP opracowanych przez Agorę S.A., VII 2011-VI 2012, rozpowszechnianie płatne razem wydań poniedziałkowych, GW – 6 wydań w tygodniu.  

3.) Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, VII 2011-VI2012, N = 18 245, wskaźnik CDT- poniedziałek, zainteresowania tematami w prasie (wiadomości sportowe: czasami/ często/ 
bardzo często/ zawsze czyta). Opracowanie Agora S.A. 

 

Grupa Sport. Kim jesteśmy ? 



Polska Biega – sportowa akcja społeczna 

Misja i cel 

 

sprawić by w wybrany weekend majowy pobiegła 

cała Polska  

 

 

Pomysł akcji  

 

zaświtał 7 lat temu w głowach redaktorów „Gazety 

Wyborczej", którzy bez biegania nie wyobrażają 

sobie życia. Dołączyli pasjonaci, zawodowcy, 

instytucje i wielu Polaków, którzy do tej pory, 

zamiast truchtać, woleli spędzać czas w domu. 

 
 

 

 



Polska Biega 

.  

 

Grono zwolenników biegania stale się poszerza 

dzięki zaangażowaniu: 

 

- jednostek samorządu lokalnego, szkół i klubów 

biegowych - to one organizują biegi o otwartej 

formule podczas wyznaczonego przez „Gazetę 

Wyborczą” weekendu majowego. 

 

- patronów medialnych przyciągających miliony 

potencjalnych biegaczy. Do tej pory byli to: Sport.pl,  

Polskie Radio: Program 3 i Program 1, Radio RMF 

FM, Radio Zet, TVP Sport. 

 

 

 



Polska Biega 

 

Ambasadorzy Polska Biega, osoby uczestniczące w imprezach biegowych i 

promujące zdrowy styl życia, m.in.: 

 

• Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie 

• Wojciech Staszewski, dziennikarz „Dużego Formatu" 

• Beata Sadowska, prezenterka TVP  

• Przemysław Babiarz, dziennikarz sportowy TVP  

• Maciej Kurzajewski, dziennikarz i prezenter TVP 

• Tomasz Lis, dziennikarz, publicysta 

• Jan Klata, reżyser teatralny 



Polska Biega – przykłady publikacji 

 

 

 
 

  

 
Our website: 

www.polskabiega.pl 

 



Polska Biega - liczby 

2006 
162 biegi 
20 000 ucz    
 

2008 
476 biegów  
65 000 ucz 

2012 
723 biegi  
120 000 ucz 

2010 
611 biegów  
115 000 ucz 



A teraz… 

Polska gra w golfa! 



Jaki jest cel akcji? 

Już od 2 kwietnia Sport.pl przy wsparciu Polskiego Związku Golfa 

rozpocznie 

nową akcję - „Polska gra w golfa”.  
 

Cele akcji to:  
 

• popularyzacja golfa jako sportu amatorskiego i formy rekreacji,  

sposobu na ciekawe spędzanie czasu ze znajomymi lub rodziną 
 

• odczarowanie golfa: sport drogi, ekskluzywny, tylko dla celebrytów 
 

• redakcyjne nagłośnienie weekendu golfowego  

„Otwartego Dnia Golfa”   

 

 



Jak chcemy działać? 

 

• Komunikację rozpoczniemy wraz ze startem sezonu golfowego, ze względu 

na tradycyjny wzrost zainteresowania Polaków aktywnościami fizycznymi po 

zimie. 
 

• Wykorzystamy potencjał mediów sportowych Agory – działamy  

w prasie i internecie w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Golfa. 
 

• Główny komunikat: „Golf jest dla każdego. To dostępna i przyjemna forma 

rozrywki na świeżym powietrzu.” 
 

• Akcentem zamykającym wiosenny etap działań jest  „Otwarty Dzień Golfa” 

w niedzielę, 26 maja 2013r. 
 

 



Centrum komunikacji projektu 

Głównym narzędziem do zrealizowania celu projektu 

będzie specjalny serwis redakcyjny Polska gra  

w golfa w portalu Sport.pl 

Serwis będzie prowadzony przez cały rok. 

Przewidujemy intensyfikację działań na potrzeby akcji w 

okresie kwiecień - maj 2013 (2 miesiące). 
 

W serwisie początkujący golfista znajdzie: 

• Akademię Golfisty - artykuły odpowiadające  

na podstawowe pytania: jak wygląda pole, z czego 

się składa (co to green, fareway itd.); jakim kijem się 

gra i czym różni się wood od irona; jak zdobywać 

punkty w golfie; etykieta golfisty; sportowa 

elegancja; krótko zasady. 

 



Co jeszcze w serwisie? 

• Ekspert uczy, Ekspert radzi - wywiady dziennikarza 

z dedykowanym ekspertem: co jest potrzebne żeby 

zacząć i dlaczego; czym grać (czyli, że podstawowy 

sprzęt można tanio kupić i wcale nie trzeba od razu 

torby z wężowej skóry).  
 

• Jak zaczynał Twój idol ? -  zapytamy znane osoby - 

golfistów, o ich początki i jak złapali golfowego 

bakcyla.  
 

• Mapa pól golfowych (18 i 9-dołkowe), ale także 

obiektów golfowych i treningowych. Udowadniamy, 

że golf jest dostępny i pokazujemy miejsca, które są 

bliżej miast, gdzie jest łatwy dojazd, gdzie można 

poćwiczyć elementy gry w golfa. 



Intergracja z webserwisami terazgolf.pl 



Centrum komunikacji projektu - internet 



Jak wzmocnimy akcję?  

Doskonałym uzupełnieniem do działań w Internecie 

będzie specjalny redakcyjny dodatek do ogólnopolskiego 

wydania Gazety Wyborczej . 

Dodatek planujemy wydać 2 tygodnie przed Dniem 

Otwartym w czwartek 9 maja 2013 roku, co pozwoli  

na wzmocnienie przekazu i poinformowanie czytelników 

(potencjalnych przyszłych golfistów) o Dniu Otwartym. 

 

Zasięg: ogólnopolski 

Papier: gazetowy 

Objętość: min. 4 strony 

  

 



Jak będzie obecny Polski Związek Golfa? 

D 

C 

B A 

B 

A 



Jak będziemy promować akcję? 

 

• Wysyłając komunikat PR – na start akcji przed i po Otwartym Dniu Golfa – 

umożliwia dotarcie do środowisk medialnych. 
 

• Promocją na stronie głównej Gazeta.pl – gigantyczny zasięg. 
 

• Promocją w serwisach grupy Sport.pl. 
 

• Promocją w lokalnych serwisach sportowych: Warszawa.Sport.pl, 

Wrocław.Sport.pl, Kraków.Sport.pl, Katowice.Sport.pl, Łódź.Sport.pl, 

Trójmiasto.Sport.pl oraz w lokalnych wydaniach Gazety Wyborczej – 

zapewnia lokalne nagłośnienie akcji. 
 

• W ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej – gwarantującej 

opiniotwórczość. 
 

• Na profilach redakcyjnych na Facebooku – Sport.pl, Polska Biega, Polska 

na Rowery – bezpośredni kontakt z aktywnymi społecznościami. 
 

 

 

 

 



Jak włączymy Was w akcję? 

W akcji Polska gra w golfa oprócz             

Polskiego Związku Golfa 

Sport.pl, Gazety Wyborczej,  

może grać każde pole golfowe w Polsce!  



Jak wyeksponujemy  

pola golfowe  

w centrum komunikacji? 



Jak zaprezentujemy pola golfowe  

w specjalnej publikacji w Gazecie Wyborczej? 

Proponujemy powierzchnię reklamową w postaci formatów: 
 

• kwadrat - 2x2 moduły [A] 

 

lub 

 

• prostokąt  

- 3x2 moduły [B] 

A 
B 

Wizualizacja ma charakter poglądowy 



Pakiety dla pól golfowych 

W akcji Polska gra w golfa pole golfowe może być obecne dwumedialnie  

w opcjach do wyboru: 

 

OPCJA I  

Pakiet:  

• boks 300x90 w prawej szpalcie na serwisie Polska gra w golfa na Sport.pl 

• powierzchnia reklamowa w dodatku redakcyjnym Gazety Wyborczej  

o formacie 2x2 moduły (format: 97,6x118,5 mm) 

• cena: 2500 zł netto 



Opcja I - wizualizacja 



Opcja II 

OPCJA II 

Pakiet:  

• belka expandowana (940x30 rozwijana do 300) lub śródindeks (460x120) 

lub belka dolna (940x50) - do wyboru, na serwisie Polska gra w golfa  

na Sport.pl 

• powierzchnia reklamowa w dodatku redakcyjnym Gazety Wyborczej  

o formacie 3x2 modułów (format: 148,4x118,5 mm) 

• cena 3500 zł netto 

 



OPCJA II - wizualizacja 



Dlaczego warto? 

Akcja Polska gra w golfa 

wpisuje się w wiarygodne 

akcje Agory 

takie jak Polska Biega  

czy Polska na Rowery 

Dotarcie z informacją  

o polach golfowych 

do szerokiego grona  

odbiorców 

Popularyzacja golfa  

i odczarowanie tej 

dyscypliny 

Różne kanały dotarcia  

i mocna promocja akcji  

w prasie i internecie 



Zapraszam do współpracy 
 

piotr.graszek@agora.pl 

telefon:  507 094 186 

mailto:piotr.graszek@agora.pl

