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Gazeta Senior (dawniej "Czerwony Portfelik Senior") to
praktyczny, bezpłatny poradnik przygotowywany
specjalnie dla seniorów. Czasopismo powstaje dzięki
aktywnej współpracy ze środowiskiem senioralnym.
Kierując się zainteresowaniami seniorów nie tylko
publikujemy artykuły, felietony i wywiady z ekspertami,
ale również podsuwamy pomysły na to, w jaki sposób
mogą nadal być aktywni, rozwijać się i realizować.
Seniorzy znajdą u nas najświeższe informacje o
aktualnych inicjatywach, produktach i usługach
mających na celu polepszenie komfortu ich
codzienności.
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Pierwszy numer
czasopisma
"Czerwony Portfelik
Senior" w regionie
Wrocław i Dolny
Śląsk

Czasopismo
zaczyna ukazywać
się w regionie
Poznań i
Wielkopolska

Do wydania
wrocławskiego i
poznańskiego
dołącza regionalne
wydanie Kraków i
Małopolska

Ukazuje się wydanie
Łódź. To już
czwarte wydanie
regionalne
czasopisma

Zmiana nazwy
czasopisma z
"Czerwony Portfelik
Senior" na "Gazeta
Senior"

2015
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Ukazuje się ogólnopolski
kwartalnik "Gazety Senior"
który zastępuje wydania
regionalne Łódź i Kraków.
Wydania Wrocław i Poznań
ukazują się w
dotychczasowym trybie.

Aktualnie "Gazeta Senior" to dwa dwumiesięczniki
regionalne i ogólnopolski kwartalnik:

dwumiesięcznik w regionie Wrocław i Dolny Śląsk

dwumiesięcznik w regionie Poznań i Wielkopolska

kwartalnik ogólnopolski

O gazecie

Krótka historia rozwoju
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odbija światło i utrudnia
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osobom starszym
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okrągłe czcionki
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informacje
wspieramy
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przykładami
nigdy nie pozostawiamy
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informacją lub odwołaniem
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problemu, to umiejętność, która

kształtuje się dzięki wiedzy i
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informacji
poprzez tabele, ramki

definiujemy nowe
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Kwartalnik ogólnopolski
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196
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na
terenie całej Polski

151
miast w 16 województwach

Dwumiesięcznik regionalny - Wrocław i Dolny Śląsk

12,9%
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18,0%

27,8%
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4,0%

Kluby 
seniora

Uniwersytety
Trzeciego Wieku

Instytucje i
organizacje
senioralne

Biblioteki
Sklepy 
Społem i T&J

Reklamo-
dawcy

10.000
nakład - 
egzemplarze drukowane

97,6%
rozpowszechnianie -
średnia za 2014 rok
potwierdzona przez ZKDP
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115
punktów dystrybucji

98,1% skuteczności w dotarciu czasopisma do czytelników*

*Średnie rozpowszechnianie wszystkich wydań czasopisma "Gazeta Senior" w 2014 r. potwierdzone
przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy, wyniosło 98,1% wydrukowanego nakładu.

Gazeta Senior jest tytułem zarejestrowanym w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Oznacza to, że nakład czasopisma oraz jego rozpowszechnianie podlega
raportowaniu oraz kontroli zewnętrznej niezależnej organizacji.



Dwumiesięcznik regionalny - Poznań i Wielkopolska
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Trzeciego Wieku Instytucje i

organizacje
senioralne

Biblioteki

Sklepy Społem Poznań

Reklamo-
dawcy

10.000
nakład - 
egzemplarze drukowane

96,7%
rozpowszechnianie -
średnia za 2014 rok
potwierdzona przez ZKDP
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102
punkty dystrybucji

Internet Social Media PRGwiazda
wydania

Portal
GazetaSenior.pl

e-wydanie publikowane
na portalu w dniu emisji
wydania papierowego

12 000 odsłon portalu
miesięcznie

Okładkowy wywiad
z gwiazdą
krajowego formatu
Na naszych okładkach
gościli m.in. Prof. Lew
Starowicz, Anna Dymna,
Stanisława Celińska,
Tadeusz Drozda, Izabela
Skrybant-Dziewiątkowska,
Mariola Bojarska-Ferenc, 
i inni

Facebook /
GazetaSenior

zasięg wywiadu np. z
Gwiazdą, Stanisławą
Celińską promującego
wydanie
Poznań/Wielkopolska to
16 600 osób, w tym 640
udostępnień, polubień i
komentarzy

Informacje
prasowe

Informacje prasowe
promujące każde wydanie
do organizacji
senioralnych, klubów
seniora, uniwersytetów
trzeciego wieku i liderów
środowisk senioralnych

Szeroka promocja wydań

Już co trzeci Polak
jest w wieku

Wykorzystaj
potencjał
tego segmentu

50+37%
25-49

lat
50+
lat

37%

0-24
lata

26%



Reklamuj się skutecznie w czasopiśmie, które dociera
bezpośrednio do seniorów. 

Gazeta to wciąż jedno z najbardziej popularnych i
opiniotwórczych mediów w grupie 50+.

Czytelnik naszego tytułu został zdefiniowany przez
miejsca, w których udostępniamy pismo. Model
dystrybucji opracowaliśmy poprzez określenie miejsc
będących optymalnym kanałem dotarcia do aktywnych
seniorów, czyli tych najatrakcyjniejszych społecznie i
ekonomicznie oraz będących realną siłą zakupową dóbr
oferowanych przez reklamodawców.

Najwartościowszym seniorem jest dziś ten, który
podejmuje różnego typu aktywności i jest
zaangażowany w prosenioralne działania. Takie osoby
w konsekwencji stają się liderami opinii i autorytetami w
swoim środowisku. Do takich seniorów głównie trafiamy
poprzez dystrybucję na uniwersytetach trzeciego wieku,
w klubach seniora, bibliotekach czy organizacjach
senioralnych.

Zaufało nam ponad 800 Klientów z różnych branż, m.in.:

2500
zrealizowanych reklam

800
Klientów

ponad

dla ponad

Zaufaj ekspertom marketingu 50+5 lat
w segmencie 50+

Silver Store Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 35c
50 - 011 Wrocław

www.mediasenior.pl

NIP 899 274 88 74

www.gazetasenior.pl

biuro@mediasenior.pl
tel. 505 151 952 KRS: 0000487451


