Fotopolis.pl to największy w Polsce
internetowy dziennik o fotograﬁi.
Od 14 lat, każdego dnia dostarczamy najświeższe newsy
z branży fotograficznej – znajdziecie tu informacje
o nowościach sprzętowych, wydarzeniach kulturalnych,
komentarze, galerie i poradniki warsztatowe. W serwisie
publikowanych jest średnio 8 artykułów dziennie!
Fotopolis to również jedyne
w Polsce laboratorium testowe na licencji DxO – w bazie
serwisu znajdziecie setki modeli aparatów i obiektywów.
Nasze testy od lat pomagają
fotografom w podejmowaniu
właściwych decyzji zakupowych!

Ponad 60% odbiorców to stali
czytelnicy – interesujący się
fotografią ze zględu na swoją
pasję lub zawód. Czytają Fotopolis codziennie lub kilka
razy w tygodniu, są liderami
opinii w swoich środowiskach. Pozostali to osoby
zainteresowane treściami
fotograficznymi ze względu
na planowany zakup sprzętu.

Statystyki / proﬁl czytelnika
Nasi czytelnicy to w nieznacznie
przeważającej części mężczyźni:

Znaczna część odbiorców to hobbyści
oraz osoby, których okazjonalnym
źródłem dochodu jest fotografia:

Właściwości fotograficzne,
które wydają im się kluczowe to:

Poziom szumu 29,4%

Hobbyści 56%

Szybkość autofokusa 25,7%

Półprofesjonaliści 31%

Rozpiętość tonalna 20,1%

Profesjonaliści 10%

Odwzorowanie barw 17,9%

Branża fotograficzna 3%

Wielkość matrycy 12,5%
Rozdzielczość zdjęcia 5,9%

Cechy aparatu, jakie są
dla nich szczególnie istotne to:

55% 45%
Są to głównie osoby w wieku między
25 a 44 rokiem życia:

W najbliższym czasie planują zakup:

Bogactwo systemu 38,4%

Obiektywu 34,3%

Wizjer 25,1%

Lustrzanki 17%

Niewielkie rozmiary 19,5%
Funkcje wideo 15,2%

Bezlusterkowca 13,8%

Design 11,1%

Monitora/komputera do
obróbki zdjęć 11,7%

Wi-Fi 7,2%

Lampy błyskowej 9,6%
Oprogramowania 6,3%
Smartfona/tabletu 6,1%
Oświetlenia studyjnego 5,7%
Nie planują żadnych fotograficznych zakupów 5,3%

35-44 34% 25-34 26,8% 45-54 16,4% +55 13,2%

15-24 9%

0-14 0,6%

Aparatu kompaktowego 5,2%

Formaty reklamowe
Double
billboard
750x200

Rectangle jest to standardowa forma zbliżona
do kwadratu. Ekspozycja
w górnej części strony.

Mega
billboard
940x300

300x250

300x250

Halfpage forma
w kształcie pionowego
prostokąta nieco niżej,
ale bardzo dobrze
widoczna dzięki dużej
powierzchni

300x600

Mega billboard jest to największa forma reklamowa
na stronie. Świetna ekspozycja na samej górze portalu.

Double billboard to standardowy podwójny billboard
w topie strony

Extra billbaord banner
w formie double billboard lub mega billboard.
Ekspozycja tylko na stronie głównej (pomiędzy
sekcjami) świetna ekspozycja w centralnej części
strony.

Kampanie contentowe

Sprzedawany jedynie w
formie obecności stałej.

Double
billboard
750x200

Mega
billboard
940x300

Oprócz tradycyjnych form reklamowych realizujemy także kampanie contentowe - poprzez publikację ciekawych i
przydatnych treści staramy się zainteresować czytelnika i utrzymywać to zainteresowanie wokół określonych produktów czy
usług. Rozwiązania, po które często sięgają
reklamodawcy, to np.: cykle porad, tutoriale
video, testy eksperckie (produkt trafia w
ręce profesjonalisty), testy konsumenckie
(produkt trafia w ręce czytelników), adver-

toriale. Nasz zespół odpowiada za cały
proces produkcji tego typu świadczeń.
Sposób prezentacji:
Artykuły te promowane są na fotopolis.pl
poprzez zablokowanie ich w konkretnych
miejscach na określony czas - nie “spadają”
więc w strumieniu kolejnych publikacji, a
są eksponowane dłużej niż zwykłe treści.
Jeśli w ramach jednej kampanii powstaje
więcej artykułów, mogą tworzyć one sekcję
dedykowaną.

Dzięki silnie rozwiniętym social mediom oferujemy wsparcie promocji treści komunikowanych
Dzięki silnie rozwiniętym social mediom oferujemy wsparcie promocji treści komunikow serwisie – poprzez posty promowane na fanpawanych w serwisie – poprzez posty promowane na fanpage’u Fotopolis.
ge’u Fotopolis oraz innych fanpage’ach grupy FOTO.
Portal Fotopolis, wydawany przez Wydawnictwo AVT, znajduje się w grupie FOTO wspólZapytaj
nas
o nasza ofertę
social Istnieje
media. możliwość
nie z magazynami Digital Camera Polska
oraz
Photoshop
Praktyczny.
poszerzenia zakresu współpracy zarówno o wymienione tytuły, jak również o liczne
aplikacje tabletowe: Digital Camera Polska, Digital Photographer, Practical Photoshop.
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Modę trzeba lubić
i trzeba się na niej znać

Szef działu Reklama
Katarzyna Gutkowska
tel.: 22 257 84 84
kgutkowska@avt.pl
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Julia Brodowska
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jbrodowska@avt.pl

Portal Fotopolis, wydawany przez Wydawnictwo AVT, znajduje się w grupie FOTO wspólnie z magazynami Digital Camera Polska, Photoshop
kontakt@fotopolis.pl
Praktyczny oraz portalem digitalcamerapolska.pl. Istnieje
możliwość poszerzenia zakresu współpracy zarówno o wymienione tytuły,
jak również o fotograficzne aplikacje tabletowe i mobilne: Digital Camera Polska, Digital Photographer oraz Practical Photoshop.
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