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MAGAZYN
ŻUŻEL to:

portal internetowy www.magazynzuzel.pl•
cyfrowa bezpłatna gazeta „Magazyn Żużel” w pliku•
pdf kolportowana dwa razy w miesiącu w formie
newslettera zarejestrowanym w bazie mailingowej
użytkownikom (1200 adresów – stan na 1 sierpnia 2020)
fanpage na FB (4369 followersów, stan na 1 sierpnia 2020)•
konto na Instagramie (w fazie rozwoju, 366 obserwujących)•
konto na You Tube (w fazie rozwoju) •

O nas
Ma ga zyn Żu żel two rzą pro fe sjo nal ni dzien ni ka rze z wie lo let nim 
do świad cze niem. In te re su ją nas wszyst kie te ma ty zwią za ne 
z żuż lem. Czy tel ni cy znaj dą w Ma ga zy nie Żu żel new sy, re por ta że,
wy wia dy, fe lie to ny, do brą żuż lo wą pu bli cy sty kę. A to wszyst ko 
w atrak cyj nej for mie w po sta ci tek stów, ma te ria łów vi deo, fo to -
ga le rii, pod ca stów.
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Dla kogo
piszemy?

Na szą gru pą do ce lo wą są oso by in te re su ją ce się żuż -
lem. W Pol sce to środowisko li czy kil ka mi lio nów osób.
Świet ne wy ni ki żuż low ców i szko le niow ców Unii Lesz no
w lo kal nych ple bi scy tach oraz Bar to sza Zmar z li ka w ogól -
no pol skich ple bi scy tach ki bi ców naj le piej świad czą o po -
pu lar no ści spor tu żuż lo we go, któ ry wła ści wie już stał się
spor tem na ro do wym i ma ki bi ców w ca łym kra ju. 

O czym piszemy?
Na szym Czy tel ni kom do star cza my uni kal ne, au tor skie
tre ści w for mie tek stów pi sa nych, ga le rii zdjęć oraz
ma te ria łów vi deo. Są to:
aktualności i newsy oraz relacje zmagań ligowych we•
wszystkich klasach rozgrywkowych w kraju
klasyczne reportaże i wywiady•
teksty publicystyczne i analityczne•
przedstawiamy sylwetki żużlowców: •
współczesnych zawodników i legend speedwaya, 
wyszukujemy ciekawostki historyczne. •
teksty poświęcone żużlowi na świecie•

Kim są nasi
Czytelnicy?

Ki bi ce żuż lo wi to gru pa bar dzo moc no emo cjo nal nie zwią -
za na z dys cy pli ną, któ rej ki bi cu je. Wy ni ka to mię dzy innymi
ze świa do mo ści ry zy ka, ja kie po no szą pod czas jaz dy na
to rze ich ulu bień cy. Spra wia to też nie po wta rzal na spe cy -
fi ka i at mos fe ra za wo dów żuż lo wych, nie za leż nie od te go,
czy  oglą da ne są one na ży wo czy w te le wi zji. 

Ki bi ce żuż lo wi to oso by dość za sob ne, nie na rze -
ka ją ce na brak środ ków i  zde cy do wa ne na po no sze nie
wy dat ków zwią za nych z ich żuż lo wą pa sją. Żu żel to dość
kosz tow ny dla ki bi ców sport: wy so kie ce ny bi le tów, kosz -
ty wy jaz dów na me cze i to wa rzy szą ce te mu do dat ko we
wy dat ki, kosz ty abo na men tu w te le wi zyj nych ka na łach re -
la cjo nu ją cych me cze żuż lo we.

To ki bi ce żuż la. W re gio nie lesz -
czyń skim tra dy cyj nie ki bi cu ją ca łe
ro dzi ny. Prze wa ża ją  męż czyź ni w
wie ku 20-45 lat, ale wbrew po -
wszech nej opi nii,  w tej gru pie nie
bra ku je też ko biet. 
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Opcje
dodatkowe
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Oferta reklamowa
Baner w rotacji w treści artykułu•
reklama graficzna w Magazynie Żużel w wersjiebook•
PDF (wysyłany do bazy mailingowej)

Baner w rotacji na stronie głównej•
www.magazynzuzel.pl
Double billboard (w nagłówku strony)•
Patronat •
Artykuł sponsorowany (+ publikacja w social media)•
Logotyp partnera w nagłówkach w social mediach•
Pop up z dedykowaną ofertą partnera dla Czytelników•
Reklama w tle strony•
Konkurs dla Czytelników - publikacja w formie artykułu•
+ wpisy w social mediach i mailing
Publikacje w social mediach promowane płatną reklamą•

Statystyki
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