
Najważniejszy
magazyn w branży

kynologicznej

Pierwsza i jedyna w Polsce publikacją
dotyczącą promocji, popularyzacji 
aktywnego i zdrowego trybu 
życia z udziałem psa

REDAKCJA
Autorzy artykułów to trenerzy i zawodnicy, którzy zajmują wysokie miejsca 
w rankingach sportowych. To osoby posiadające rozległą wiedzę teoretyczną 
i praktyczną na temat sportów kynologicznych gwarantując wysoki poziom 
merytoryczny czasopisma.

Urszula Charytonik
sędzia kynologiczny

Piotr Awencki
instruktor szkolenia psów

Alicja Rabiko- Woźniak
dietetyk zwierzęcy

Wśród nich znajdują się:

Od 7 lat rzetelnie publikujemy materiały edukacyjne
i szkoleniowe na temat pracy z psami.

Igor Tracz
wielokrotny Mistrz Świata 
w sportach zaprzęgowych,

Joanna Hewelt
instruktor i zawodnik OBI

Monika Rylska
instruktor i zawodnik agility

dogandsport.pl



GRUPA ODBIORCÓW

Czynni zawodnicy 
startujący w dyscyplinach kynologicznych

Przyszli zawodnicy,
szukający materiałów instruktażowych

Właściciele psów
którzy chcą aktywnie spędzać czas z psem każdej rasy

Dzieci i młodzież, miłośnicy zwierząt

Pasjonaci psów 
poszukujący nowatorskich, behawioralnych metod szkolenia

Szkoleniowcy i trenerzy
w szkołach dla psów i klubach

DZIAŁY DOG & SPORT

Opinie na temat 
produktów dla psów

Zdrowie psa 
sportowca

Metodyka
szkolenia

Życie codzienne
z psem u boku

Pies w sztuce, 
kulturze i historii

Kalejdoskop 
ras

Przygotowanie 
psa do sportu

Psychologia 
sportu

Wywiady Żywienie psów Okiem czujnego 
obserwatora

Pies dobrze 
wychowany



CENNIK I FORMATY REKLAM

Wymiary:
netto: 210 x 280 mm
brutto: 220 x 290 mm

Cena: 
II okładka: 3000 zł
III okładka: 2500 zł
IV okładka: 3500 zł
strona redakcyjna: 2500 zł

cała strona

Wymiary:
netto: 70 x 280 mm
brutto: 75 x 290 mm

Cena: 
1000 zł

1/3 strony pion

Wymiary:
netto: 210 x 138 mm
brutto: 220 x 145 mm

Cena: 
1500 zł

1/2 strony poziom

Wymiary:
netto: 105 x 280 mm
brutto: 110 x 290 mm

Cena: 
1500 zł

1/2 strony pion

Wymiary:
netto: 210 x 93 mm
brutto: 220 x 98 mm

Cena: 
1000 zł

1/3 strony poziom

Wymiary:
netto: 105 x 138 mm
brutto: 110 x 143 mm

Cena: 
800 zł

1/4 strony

Inne formy promocji ustalane są indywidualnie.

Materiały do druku powinny być dostarczone 
w formie elektronicznej.

Akceptowane formaty: EPS (CMYK, bitmapy 
300 dpi, tekst zamieniony na krzywe),
TIFF (CMYK, 300 dpi), PDF (CMYK, 300 dpi).

DYSTRYBUCJA

DOG & SPORT dostępny jest:

w salonach EMPIK na terenie całej Polski

w prenumeracie

w wybranych klinikach weterynaryjnych

w szkołach, uczelniach weterynaryjnych i zootechnicznych.



KONTAKT

Nina Gowin

Tel. 601 334 044

e-mail: n.gowin@dogandsport.pl

Dog&Sport

HARMONOGRAM

w 2018 roku ukażemy się w:
lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, 
październiku i grudniu

dogandsport.pl


