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Gazeta
Szanowni Państwo,
Kto się nie reklamuje - swoją firmę zrujnuje!
- tę starą maksymę znają handlowcy i biznesmeni. Jesteśmy przekonani, że i Państwu nie jest ona obca.
Od 1955 roku przybyło do Niemiec ponad 3,5 miliona przesiedleńców, z tego 40 proc. z Polski.
Ponadto Niemcy zamieszkuje prawie 600 tysięcy obywateli EU. W sumie, prawie dwa miliony osób
w Niemczech mówi po polsku, a większość - z różnych powodów - chętnie sięga po polskojęzyczne
pisma. Rokrocznie odwiedzają oni starą Ojczyznę, spędzają tam urlopy i czynią zakupy.
W środowisku polskojęzycznym Niemiec nie brakuje przedsiębiorców zainteresowanych współpracą
z polskimi firmami, nie brakuje handlowców, którzy chętnie zaopatrują się w Polsce.
Ta olbrzymia rzesza ludzi to potencjalni klienci Państwa firmy. Z pewnością skorzystaliby i z Waszej
oferty, gdyby o niej... wiedzieli.
Po co o tym wszystkim piszemy?
Wydajemy bardzo poczytny miesięcznik polskojęzyczny, który od 1995 roku ukazuje się w Niemczech.
„Samo Życie“ ukazuje się co miesiąc w średnim nakładzie 11 tysięcy egzemplarzy, który systematycznie wzrasta, dociera do czytelników w Niemczech, od Hamburga po München, od Frankfurtu nad
Odrą po Aachen. Pismo ma stałych abonentów, kolportowane jest poprzez własną sieć, a także
dostępne jest w kioskach i na lotniskach. Jest pismem niezależnym, nie związanym z żadnym
ugrupowaniem czy organizacją tak polską, polonijną, jak i niemiecką. Stąd obiektywizm i rzetelność
informacji to naczelne przykazania, jakimi kieruje się redakcja.
Czytelnicy „Samego Życia“ stanowią z punktu widzenia marketingu i reklamy ściśle określoną
grupę docelową. Pozwala to uniknąć reklamowego „rozrzutu“. Ten, jak wiedzą fachowcy, powoduje
niepotrzebne straty.
Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie w Państwa działalności marketingowej „Samego Życia“
jako nośnika reklamy byłoby pod każdym względem owocne.
Jeśli zainteresowaliśmy Państwa naszą gazetą, nic prostszego: wystarczy nawiązać z nami kontakt.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Na życzenie klientów przygotowujemy zarówno projekt
graficzny ogłoszenia, jak i ofertę cenową.
Takiej okazji nie wolno zmarnować!
W nadziei na szybki kontakt z Państwem, pozostajemy z najlepszymi pozdrowieniami
Dział Ogłoszeń
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