
#zostanwpolsce 
Wyjątkowa pub l ikac ja  
opracowana  przez  redakc ję  
czasop isma branżowego  
„Rynek  Turystyczny”  
pod  merytorycznym patronatem 
mies ięczn ika  „Hote larz”.

TemaTyka:
Miejsca

Polska pełna jest ciekawych miejsc. Niektóre 
są powszechnie znane, jednak wiele z nich 

czeka na odkrycie. My pomożemy je znaleźć.

ATRAkcje
Dzisiejsza turystyka to również oferta miejsc 

dostarczających rozrywki, ale często też 
mających walor edukacyjny. Niektóre są duże, 
popularne i powszechnie znane. Inne trzeba 

dopiero odkryć. Muzea, parki rozrywki, 
aquaparki, skanseny czy zamki i pałace 

– chcemy pokazać je turystom.

NoclegI
Hotel, domek na drzewie, rodzinny 

pensjonat, agroturystyka czy camping? 
każdy w Polsce znajdzie coś dla siebie.

AkTyWNIe
Rowery, kajakarstwo, kitesurfing, 

a może wspinaczka, nurkowanie lub 
paralotniarstwo? W Polsce można uprawiać 

te i wiele innych sportów rekreacyjnie jak 
i wyczynowo.

TuRysTykA MeDyczNA

uzDRoWIskA

cennik:
- Rozkładówka otwierająca 15 tys. zł
- Rozkładówka wew. 10 tys. zł
- II i IV okładka 10 tys. zł
- III okładka 7 tys. zł
- 1 strona 5 tys. zł
-1/2 strony – 3,5 tys. zł

zapraszamy 
do współpracy

dystrybucja i nakład:
wyjątkowy pakiet druk+e-wydanie gwarantuje  

bardzo szerokie dotarcie!! 
nakład 10 tys.

WyDanie papierOWe:
publikacja zostanie dołączona jako insert  

do wydania kwietniowego „rynek turystyczny”,  
będzie także dostępna przez cały sezon letni na stojakach 

promocyjnych w czołowych restauracjach, hotelach i salonach.

E-wydaniE
czasopismo zostanie także rozesłane w wersji e-wydania do 

łącznej bazy kilkudziesięciu tysięcy odbiorców turystyki krajowej 
(odbiorcy biuletynów „rynku turystycznego”, „Hotelarza”  
i „restauracji”), będzie także promowane poprzez portal 

www.rynek-turystyczny.pl
 

data wydania: kwiecień 2023

Zapraszamy do współpracy 
przy kolejnej już edycji bardzo 
cenionej przez czytelników 
i partnerów publikacji opraco-
wanej przez redakcję czaso-
pisma branżowego „rynek 
turystyczny”. prezentujemy 
w niej wyjątkowe miejsca 
i propozycje wypoczynku 
w naszym kraju.

analitycy przewidują, że 
w tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, zdecydowana większość polaków nie 
zdecyduje się na wyjazd zagraniczny i odkrywać będzie 
uroki naszego kraju. to świetna okazja do zaprezento-
wania najciekawszych krajowych atrakcji.

dlatego też zapraszamy do zaprezentowania swojej 
oferty w przewodniku po najlepszych i najciekawszych 
regionach, miastach, hotelach, muzeach, parkach 
rozrywki i innych atrakcjach w polsce.
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Wypoczynek W polsce
• Ciekawe, nieoCzywiste miejsCa
• ProPozyCje dla aktywnyCh
• City break
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