Jedyny magazyn LGBTQIA w Polsce

OFERTA DLA BIZNESU 2022

O MAGAZYNIE
Nieprzerwanie od 2005 roku wydajemy jedyny
w Polsce magazyn, w całości poświęcony życiu
osób LGBTQIA w Polsce.
Komentujemy w nim najnowsze wydarzenia
z kraju i świata, inspirujemy prawdziwymi
historiami osób naszej społeczności i
recenzujemy najnowsze utwory kultury queer.
Już od ponad 15 lat redakcja Repliki pracuje pro
bono. Fundacja Replika nie zatrudnia etatowych
pracowników_czek, lecz opiera się na pracy
wolontariuszek_y.

15 LAT PRACY
Na łamach naszego magazynu nagłaśniamy
coming outy znanych Polek i Polaków (np.
Sylwii Chutnik, Daniela Qczaja, Jacka
Poniedziałka, czy też Jacka Dehnela i Piotra
Tarczyńskiego), przybliżamy sylwetki
wyoutowanych polityków i polityczek (np.
Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmiszka, Anny
Marii Żukowskiej, Hanny Gill-Piątek)
publikujemy wywiady z sojusznikami (np.
Janem Peszkiem, Agnieszką Holland, Edytą
Górniak, Kayah, prof. Ewą Łętowską) i
popularyzujemy bohaterów i bohaterki naszej
społeczności (np. transpłciową lekarkę Adę
Rozewicz, interpłciową aktywistkę Magdę
Rakitę, czy wyoutowanych samorządowców i
samorządowczynie.

NAKŁAD:
OK 4,5 TYS. EGZEPLARZY

STRONA WWW:
45 000 WYŚWIETLEŃ
(ŚREDNIA MIESIĘCZNIE)

FACEBOOK:
200 000

(ŚREDNI MIESIĘCZNY ZASIĘG POSTÓW)

INSTAGRAM:
100 000

(ŚREDNI MIESIĘCZNY ZASIĘG POSTÓW)

ZASIĘGI
Nasz magazyn kierujemy do członkiń i
członków społeczności LGBTQIA w Polsce,
niezależenie od ich wieku, a także do naszych
sojuszniczek i sojuszników.
Replika to jedno z nielicznych w Polsce źródeł
informacji na temat obecnej sytuacji
społeczności LGBT+ w Polsce.

DOSTĘPNOŚĆ
salony sieci Empik, Relay, inMedio w całej
Polsce
empik.com
sklep internetowy magazynreplika.pl
sklepy internetowe z artykułami LGBT, np.
unipride.pl, prideshop.pl, bearbook.pl
siedziby organizacji LGBT oraz miejsca
przyjazne osobom LGBT
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DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE

DZIAŁANIA WIZERUNKOWE

Prenumerata biznesowa:
Opcja 1 (5 prenumerat - papier)
Opcja 2 (10 prenumerat - papier)
Opcja 3 (nielimitowany dostęp online)

275 zł
500 zł
1500 zł

Mecenat biznesowy:
Brązowy
Srebrny
Złoty

2000 zł
3000 zł
5000 zł

3000 zł

Patronat nad serią artykułów
Patronat roczny (6 artykułów)

6000 zł

Artykuły sponsorowane:
1 strona
2 strony
Seria 6 artykułów (2 strony)

2000 zł
3000 zł
12 000 zł

Licencja na artykuły:
10 artykułów
Spotkania z osobami LGBT+:
Panel (1h)

3000 zł

Szkolenia i webinary:
Szkolenie (1,5h) z materiałami

4000 zł
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PRENUMERATA BIZNESOWA
Dostarcz swoim pracownikom_czkom rzetelną
wiedzę o życiu, historii i kulturze osób LGBT+ i
wykup prenumeratę "Repliki" dla Twojej firmy!
Wybierz dogodną dla Ciebie opcje
prenumeraty - papierową lub elektroniczną.
Co 2 miesiące wysyłamy na adres Twojej
firmy bogaty zbiór wiedzy o osobach LGBT+
w Polsce.

OPCJA 1:
5 prenumerat papierowych:

275 zł + wysyłka ok. 40 zł

OPCJA 2:
10 prenumerat papierowych:

500 zł + wysyłka ok. 40 zł

OPCJA 3:
Dostęp dla wszystkich pracowników
do wersji elektronicznej magazynu

1500 zł
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LICENCJE NA ARTYKUŁY LGBT+
Zależy Ci na rozpowszechnianiu rzetelnych
treści o osobach LGBT+ w Polsce? Wykup
licencję na 10 naszych artykułów do
publikacjach w firmowej sieci wewnętrznej!
Wybierz temat LGBT+, który jest istotny dla
Twojej strategii różnorodności w firmie.
Zaproponujemy listę artykułów, które w
pełni informują o danym zagadnieniu.
Wybierz 10 z nich i opublikuj w swoim
intranecie!

Licencja na 10 artykułów
do wewnętrznego użytku firmy: 3000 zł
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SPOTKANIA Z OSOBAMI LGBT+
Prawdziwe historie działają najlepiej!
Zorganizujmy razem spotkanie z aktywistą
LGBT+ i pokażmy że "nie taki diabeł straszny jak
go malują"!
Zaproponujemy Ci listę zaprzyjaźnionych z
nami aktywistów/osób LGBT+ z Polski.
Z jedną z nich przeprowadzimy 45
minutową rozmowę w języku polskim
on-line tylko dla Twoich pracowników.
Twoi pracownicy_czki poznają problemy
osób LGBT+ z pierwszej ręki, a następnie
będą mogli zadawać własne pytania.

Godzinny panel:

3000 zł
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SZKOLENIA I WEBINARY
Homofobia w dużej mierze rodzi się z braku
wiedzy. Pomóż swoim pracownikom_czkom
zdobyć rzetelną wiedzę o ludziach LGBT+!
Wybierz jeden z przygotowanych przez nas
tematów: ABC o LGBT; Polskie ikony LGBT+;
Moje dziecko LGBT+; Osoby LGBT+ w miejscu
pracy.
W uzgodnionym terminie i miejscu nasz
trener przeprowadzi 1,5h szkolenie z
wybranego zakresu wiedzy.

Szkolenie wraz z materiałami:

4000 zł
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MECENAT BIZNESOWY
Zostań sojusznikiem_czką osób LGBT+ w
Polsce i wesprzyj rozwój jedynego, regularnego
czasopisma tej społeczności!
Przez rok logo Twojej firmy zostanie
wyróżnione w dedykowanym bloku
czasopisma a także na stronie internetowej
www.
Poinformujemy o Twoim wsparciu nasze
czytelniczki i czytelników w social mediach.

Mecenat brązowy:
Mecenat srebrny:
Mecenat złoty:

2000 zł
3000 zł
5000 zł
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PATRONAT NAD SERIĄ ARTYKUŁÓW
Chcesz czynnie włączyć się w
rozpowszechnianie sprawdzonych informacji o
osobach LGBT+? Obejmij firmowym patronatem
serię artykułów w naszym magazynie!
Wybierz temat, który jest dla Ciebie istotny
(np. transpłciowość, biznes LGBT+).
Publikacjami w pełni zajmie się redakcja
magazynu.
Informacja o Twoim patronacie nad serią
znajdzie się przy każdym artykule w
czasopiśmie, a także w postach
informacyjnych w social mediach!

Patronat nad serią 6 artykułów:

6000 zł
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ARTYKUŁY SPONSOROWANE
Przeprowadzisz działania skierowane do
społeczności LGBT+? Chcesz poinformować o
swoim nowym produkcie? Wykup artykuł
sponsorowany w "Replice"!
Zastanów się o czym chcesz powiedzieć
społeczności LGBT+.
Napisz własny artykuł lub skorzystać z
pomocy dziennikarzy_rek "Repliki".
Przekaż informacje czytelnikom_czkom
"Repliki" za pośrednictwem magazynu,
strony www, a także postów w social
mediach.

1 strona:
2 strony:
Seria 6 artykułów 2-stronych:

2000 zł
3000 zł
12 000 zł

Wsparcie redakcji
w przygotowaniu artykułu:

+ 300 zł

WŁĄCZ SIĘ WE WSPARCIE
RÓWNOŚĆ W POLSCE!
Wszystkie dochody z działalności
przekazywane są na dalszy rozwój
Fundacji Replika.
Ty uczynisz swoją firmę bardziej inkluzywną
— my będziemy mogli dalej walczyć o lepszą
przyszłość społeczności LGBTQIA w Polsce!
Kontakt w sprawie współpracy:
Michał Pawłowski
michal.pawlowski@replika-online.pl
tel. 783 820 128
Fundacja Replika
ul. Modzelewskiego 69/51
02-679 Warszawa
NIP: 5252396017
REGON: 140939674

