
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e mened˝e-
rowie wiele przes∏anek niezb´dnych
do podejmowania swoich decyzji czer-
pià z „Rzeczpospolitej”. Dowiod∏y te-
go badania czytelnicze, jakie na zlece-
nie Presspubliki Sp. z o.o. przeprowa-
dzi∏ w paêdzierniku 2008 r. Instytut
Millward Brown SMG/KRC na repre-
zentatywnej próbie 2119 mened˝erów. 

Z uzyskanych badaƒ dowiadujemy si´,
˝e „Rzeczpospolita” jest gazetà, po którà
najch´tniej i najcz´Êciej si´ga kadra zarzà-
dzajàca firm prowadzàcych interesy w na-
szym kraju i podejmujàca strategiczne de-
cyzje finansowe. Dlatego w∏aÊnie w „Rzecz-
pospolitej” publikujemy przygotowane
przez Geoland Consulting International
dodatki bran˝owe. 

„Rzeczpospolita” osiàga 60-procentowy
wskaênik dotarcia do osób decyzyjnych,
a ÊciÊlej mówiàc do prezesów i dyrektorów
generalnych. W ocenie 31 proc. polskich
mened˝erów „Rzeczpospolita” jest najlep-
szym tytu∏em gospodarczym, ekonomicz-
nym i finansowym. Odsetek osób si´gajà-
cych po „Rzeczpospolità”, odpowiedzial-
nych w firmie za finanse, wynosi 55 proc.,
zaÊ osiàgajàcych dochody miesi´czne powy-
˝ej 4.000 – 49%.

Dla mened˝erów dodatki bran˝owe pe∏-
nià znaczàcà rol´: po pierwsze – prezentujà
najwa˝niejsze dla gospodarki narodowej
programy i opinie decydentów politycz-
nych i gospodarczych; po drugie – przed-
stawiajà bran˝e i firmy zajmujàce czo∏owe
miejsca w krajowych rankingach gospodar-
czych; po trzecie – zwracajà uwag´ czytel-
ników na znaczenie prezentowanej tematy-
ki; i po czwarte – dostarczajà w∏adzom paƒ-
stwowym i samorzàdowym tematów do
przemyÊleƒ najbardziej istotnych dla go-
spodarki narodowej problemów oraz po-
dejmowania na tej podstawie w∏aÊciwych
decyzji, a wi´c stanowià element dobrze
poj´tego lobbingu. Wszystko to trafia w za-
interesowania polskiej kadry mened˝erskiej,
umo˝liwiajàc jej bie˝àcà orientacj´ w w´z∏o-
wych problemach gospodarki narodowej. 

Innym walorem naszych dodatków jest
moment ich ukazywania si´, co oznacza,

i˝ dostarczamy w∏aÊciwej informacji
we w∏aÊciwym czasie, a wi´c z okazji naj-
wi´kszych targów krajowych, dni bran˝o-
wych, przyznawania najwi´kszym firmom
presti˝owych nagród oraz podobnych wy-
darzeƒ w Êwiecie gospodarki. Z tego te˝
wzgl´du na ∏amach naszych dodatków
goÊcimy równie˝ najwi´ksze firmy zagra-
niczne, które inwestujà w Polsce, nie mó-
wiàc ju˝ o firmach krajowych, mieszczà-
cych si´ w pierwszej setce potentatów
przemys∏owych. 

Od lat praktykujemy te˝ dodruki dodat-
ków (ok. 10 tys. egz.), które rozsy∏amy bez-
p∏atnie do wszystkich osób i przedsi´-
biorstw majàcych zwiàzek z danà bran˝à,
a tak˝e bezp∏atnie kolportujemy na znaczà-
cych bran˝owych imprezach wystawienni-
czych w Polsce. Na ˝yczenie klienta doda-
tek mo˝e byç uzupe∏niony szczegó∏owà in-
formacjà o produkcie lub technologii w for-
mie insertu i wys∏any pod wskazany adres
(marketing bezpoÊredni). Ponadto wspó∏-
redagujàcy mo˝e zamówiç dodruk wyda-
nej wk∏adki do celów prowadzenia w∏asnej
polityki promocyjno-informacyjnej. 

Promocja uzupe∏niajàca polega na tym,
˝e wydania dodatków wraz z reklamami sà
dost´pne w Internecie pod adresem
www.geoland.pl i po∏àczone w czasie rze-
czywistym ze stronami internetowymi pre-
zentujàcych si´ w dodatku firm. Tworzà
w ten sposób pierwsze bran˝owe wirtualne
„sieci” informacyjne w Polsce. Uzupe∏nienie
artyku∏u promocyjnego szczegó∏ami tech-
nicznymi znajdujàcymi si´ w zasobach In-
ternetu poszczególnych przedsi´biorstw
powoduje, ˝e oferta staje si´ kompletna
i bardzo konkurencyjna. Umo˝liwia to szyb-
kà i tanià komunikacj´ oraz pozyskiwanie
i dystrybucj´ informacji handlowych, stwa-
rzajàc tym samym szans´ dotarcia z nià do
milionów osób.

Bioràc pod uwag´ ww. fakty nale˝y
stwierdziç, ˝e koszt dotarcia (CPT) informa-
cji do prezesów i dyrektorów jest w „Rzecz-

pospolitej” ni˝szy od kosztu, jaki trzeba po-
nieÊç wchodzàc na ∏amy innego dziennika
ogólnopolskiego.

Przed gospodarkà narodowà stojà nowe
i wielkie wyzwania, jakie rzuca koniecznoÊç
dostosowania si´ do struktur europejskich.
W rozwiàzywaniu wynikajàcych stàd pro-
blemów o podstawowym znaczeniu dla
firm i ca∏ych bran˝ b´dziemy nadal uczest-
niczyç poprzez eksponowanie tematów
stanowiàcych kompendium aktualnej wie-
dzy o gospodarce. Nasi czytelnicy i partne-
rzy handlowi zdà˝yli si´ ju˝ przekonaç, ˝e
jesteÊmy skuteczni w przekazywaniu rzetel-
nej wiedzy o naszej gospodarce. I tak wi-
dzimy swojà rol´ w przysz∏oÊci. ■

Si∏a wiedzy o gospodarce le˝y w informacji

Kto i po co czyta dodatki branżowe?
Koszt dotarcia na podstawie deklaracji czytelnictwa wg badania PRO

grupa celowa: prezesi, dyrektorzy, wskaênik CPW

Porównanie kosztów dotarcia do prezesów i dyrektorów (reklama kolorowa, wyd. codzienne). 
Wskaênik CPW – czytelnictwo przeci´tnego wydania).  
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Celem ogólnopolskich dodatków
bran˝owych przygotowywanych przez
GEOLAND jest skuteczny lobbing przed-
si´biorców na rzàd, organy administracji
paƒstwowej i samorzàdowej w zakresie
kszta∏towania ustawodawstwa zwiàzane-
go z gospodarkà, poÊrednio wp∏ywanie
na stanowisko Polski w negocjacjach
z UE, sporzàdzanie aktualnego kompen-
dium wiedzy o danej bran˝y oraz prowa-
dzenie skutecznej promocji globalnej
w uj´ciu marketingu strategicznego. Si∏a
tej promocji polega na po∏àczeniu public
relations i reklamy medialnej z marketin-
giem bezpoÊrednim. 

GEOLAND Consulting International

00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 20
tel. 022 850-03-30, fax 022 850-03-40

e-mail: geoland@geoland.pl
www.geoland.pl

W 2009 roku uka˝à si´:
• Infrastruktura – Ârodowisko – Energia

– 3.03, 16.06, 16.09, 24.11, 15.12

• Recykling Tworzywa Sztuczne – 26.05

Paliwa Alternatywne – 24.11

• JakoÊç – Normalizacja – Certyfikacja

– 16.06, 10.11

• Gminy z God∏em „Teraz Polska”

– 21.10

Zlecenia przyjmujemy do 14. dnia

przed ukazaniem si´ dodatku.


