
TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA, TREŚCI, MATERIAŁU GOTOWEGO, ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA, TERMINY REZYGNACJI
Z ZAMÓWIENIA W „GAZECIE WYBORCZEJ”
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ZASADY OGÓLNE
zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A.

tabela nr 1
TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA, MATERIAŁU GOTOWEGO DO DRUKU, NANOSZENIA ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA WYMIAROWEGO ORAZ REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

WYDANIE Termin dostarczenia oraz rezygnacji z zamówienia Termin dostarczenia i podmiany materiału gotowego do druku2

Gazeta Wyborcza strony krajowe1

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
22  ddnnii  rroobboocczzee przed emisją 11  ddzziieeńń  rroobboocczzyy przed emisją 

Gazeta Wyborcza strony lokalne
WARSZAWA, WROCŁAW, KATOWICE, KRAKÓW, ŁODŹ, POZNAŃ, GDAŃSK 22  ddnnii  rroobboocczzee przed emisją 11  ddzziieeńń  rroobboocczzyy przed emisją
PONIEDZIAŁEK-SOBOTA

Gazeta Wyborcza strony lokalne
BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, TORUŃ, CZĘSTOCHOWA, KIELCE, LUBLIN,  
OLSZTYN, OPOLE, PŁOCK, RADOM, RZESZÓW, SZCZECIN, ZIELONA GÓRA, 

22  ddnnii  rroobboocczzee przed emisją 11  ddzziieeńń  rroobboocczzyy  przed emisją

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

Ale Historia
PONIEDZIAŁEK

śśrrooddaa w tygodniu przed emisją śśrrooddaa w tygodniu przed emisją 

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje
PONIEDZIAŁEK

wwttoorreekk w tygodniu przed emisją cczzwwaarrtteekk w tygodniu przed emisją 

Duzy Format
PONIEDZIAŁEK

77  ddnnii  rroobboocczzyycchh przed emsiją śśrrooddaa w tygodniu przed emisją 

Wyborcza Dom
KRAKÓW, ŁODŹ, SZCZECIN, WROCŁAW,  ppiiąątteekk w tygodniu przed emisją ppoonniieeddzziiaałłeekk przed emisją
ŚRODA

Wyborcza TV
PIĄTEK

1122  ddnnii  rroobboocczzyycchh przed emisją 77  ddnnii  rroobboocczzyycchh przed emisją 

Cojestgrane24
dodatek lub strony lokalne3

cczzwwaarrtteekk w tygodniu przed emisją (sieciowe) ppoonniieeddzziiaałłeekk przed emisją (strony lokalne)

PIĄTEK
(również oferta sieciowa i o rozszerzonym zasięgu4) śśrrooddaa przed emisją

Tylko Zdrowie
PIĄTEK

wwttoorreekk w tygodniu przed emisją wwttoorreekk w tygodniu emisji

Wysokie Obcasy
SOBOTA

1133  ddnnii  rroobboocczzyycchh przed emsiją 77  ddnnii  rroobboocczzyycchh przed emisją

Magazyn Dom
SOBOTA

ppiiąątteekk w tygodniu przed emisją ppoonniieeddzziiaałłeekk w tygodniu emisji

1. W przypadku Ogłoszeń wymiarowych, które mają być zamieszczone w „Gazecie Wyborczej” od strony 1 do 15 i na stronie
ostatniej, zamówienie jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji. Dlatego prosimy, aby zamówienie zostało złożone nie tylko 
z zachowaniem terminów określonych w tabeli nr 1, lecz zarazem najpóźniej na 15 dni roboczych po dacie złożenia rezerwacji.
Jeśli nie otrzymamy zamówienia w powyższym terminie, Państwa rezerwacja może zostać anulowana na rzecz innego klienta. 

2. W przypadku Ogłoszeń wymiarowych przygotowywanych przez studio graficzne Agory S.A. termin dostarczenia materiałów 
i nanoszenia zmian w treści Ogłoszenia skraca się o jeden dzień roboczy. 

3. Zasięgi ukazywania się „Co Jest Grane 24” dla oferty sieciowej w tych województwach, w których „Co Jest Grane 24” nie ukazuje
się na całym ich obszarze:

WOJEWÓDZTWO ZASIĘGI WYDANIA CO JEST GRANE 24 POWIATY
kujawsko-pomorskie wydanie bydgoskie i toruńskie bydgoski, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, 

tucholski, toruński, włocławski, aleksandrowski, radziejowski, lipnowski, 
rypiński, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski, grudziądzki

pomorskie wydanie trójmiejskie Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty: gdański, kartuski, kościerski, 
kwidzyński, nowodworski, pucki, starogardzki, wejherowski, malborski, 
tczewski, sztumski

łódzkie wydanie łódzkie Łódź oraz powiaty: łódzki, zgierski, pabianicki

lubelskie wydanie lubelskie Lublin oraz powiaty: lubelski, puławski, lubartowski, łęczyński, świdnicki

wielkopolskie wydanie poznańskie Poznań oraz powiaty: poznański, gnieźnieński, grodziski, obornicki, 
nowotomyski, poznański, szamotulski, śremski, średzki, wrzesiński

zachodniopomorskie wydanie szczecińskie Szczecin, Świnoujście oraz powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, 
pokicki, stargardzki, pyrzycki, gryfiński

4. Wydania „Gazety Wyborczej”, w których w ramach oferty o rozszerzonym zasięgu „Co Jest Grane 24” ogłoszenia ukazują się 
na stronach lokalnych sygnowanych logo „Co Jest Grane 24”: białostockie, częstochowskie, kieleckie, olsztyńskie, opolskie,
płockie, radomskie, rzeszowskie, zielonogórskie i gorzowskie.

ZAŁĄCZNIK nr A1



2

TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA, TREŚCI OGŁOSZENIA DROBNEGO, NANOSZENIA ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA 
ORAZ REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

WYDANIE ogłoszenia drobne w zasięgu krajowym ogłoszenia drobne w zasięgach lokalnych

Gazeta Wyborcza strony lokalne
WARSZAWA, WROCŁAW, KATOWICE, KRAKÓW, ŁODŹ, POZNAŃ, GDAŃSK
WTOREK-SOBOTA ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm  przed emisją do godz. 12.00 ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm przed emisją do godz. 15.00

Gazeta Wyborcza strony lokalne
BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, TORUŃ, CZĘSTOCHOWA, KIELCE, LUBLIN, OLSZTYN, 
OPOLE, PŁOCK, RADOM, RZESZÓW, SZCZECIN, ZIELONA GÓRA, 
WTOREK-PIĄTEK ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm przed emisją do godz. 12.00 ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm przed emisją do godz. 15.00

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje
PONIEDZIAŁEK ppiiąątteekk przed emisją do godz. 15.00 ppiiąątteekk przed emisją do godz. 15.00 (wydanie stołeczne do godz.18.00)

tabela nr 2 

ZASADY OGÓLNE
zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A.

Za pomocą serwisu internetowego Wydawcy można zamówić Ogłoszenie drobne najpóźniej 4 godziny przed terminami określonymi
w tabeli nr 2. Nie ma możliwości naniesienia zmian lub rezygnacji z ogłoszenia za pomocą serwisu internetowego. W przypadku
konieczności naniesienia zmian w treści lub złożenia rezygnacji prosimy o kontakt z telefonicznym biurem obsługi klienta 
w terminach określonych w tabeli nr 2.

tabela nr 3 
TERMINY DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA, POTWIERDZONEJ METRYKI INSERTU, DOSTARCZENIA INSERTU, REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

WYDANIE Termin dostarczenia zamówienia, Termin dostarczenia Insert2, 
potwierdzonej metryki Insertu1 rezygnacji z realizacji zamówienia

Wyborcza TV  PIĄTEK Wysokie Obcasy SOBOTA (WRZUTKI, WKLEJKI I WSZYWKI) 14 dni roboczych przed emisją 6 dni roboczych przed emisją

Stałe dodatki branżowe i tematyczne oraz grzbiet główny Gazety Wyborczej 7 dni roboczych przed emisją 3 dni robocze przed emisją

Dodatki okazjonalne 7 dni roboczych przed emisją 3 dni robocze przed emisją

1. Najpóźniej w dniu, w którym przesyłają Państwo zaakceptowaną metrykę Insertu, konieczne jest przedstawienie nam co
najmniej jednego egzemplarza Insertu lub jego projektu graficznego z dokładnym określeniem jego formatu, wagi i objętości.
Jeżeli otrzymujemy od Państwa zaakceptowaną metrykę Insertu, ale bez jednoczesnego przedstawienia co najmniej jednego
egzemplarza Insertu (lecz jedynie jego projekt graficzny i dokładne parametry), wtedy oryginał Insertu powinni nam Państwo
przedstawić nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą emisji Insertu (dotyczy to wszystkich Insertów z wyjątkiem
wklejek, wszywek i próbek). 

2. Jeżeli zamieszczają Państwo Insert w formie wklejki, wszywki lub próbki do zafoliowania, konieczne jest przedstawienie nam
najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą emisji Insertu minimum 50 sztuk próbek, abyśmy mogli przeprowadzić
niezbędne testy techniczne. Po naszej akceptacji próbek konieczne jest, aby dostarczyli Państwo Inserty o takich samych
parametrach technicznych jak te, które przeszły pomyślnie nasze testy. Ponadto zastrzegamy możliwość zastrzeżenia
dodatkowych wymagań dla niektórych Insertów o szczególnych właściwościach (np. próbki kosmetyków). 

3. Jeżeli zamieszczają Państwo Insert typu wklejka przyklejona na Ogłoszeniu wymiarowym, konieczne jest dostarczenie nam
najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowaną datą emisji Insertu wzoru Ogłoszenia wymiarowego w skali 1:1, na którym jest
zaznaczone miejsce przyklejenia wklejki.

4. W przypadku Insertu zmiana w treści Ogłoszenia może polegać jedynie na dostarczeniu nowego Insertu w określonym 
w powyższej tabeli terminie dostarczenia Insertu. 


