
SO Magazyn 



| SO Magazyn to miejsce na mapie serwisów WP, które 
stworzyliśmy z myślą o ekskluzywnym wydawaniu treści.  

| Każde wydanie SO Magazynu ma zaplanowane hasło 
przewodnie – intrygujący lub aktualny w danym momencie 
temat, który porusza miliony Polaków.  

| Zaglądamy do świata mody oraz designu, poszukujemy 
najpiękniejszych miejsc w Polsce, tworzymy kulinarną mapę 
świata i pokazujemy naszych bohaterów w nowym, 
zaskakującym kontekście.  

| Efektem wspólnej pracy jest wyjątkowe wydanie, w którym 
znajdują się unikalne materiały, sesje zdjęciowe oraz 
pogłębione wywiady.  

| SO Magazyn publikujemy w ostatni weekend każdego 
miesiąca w  pięknej i czytelnej szacie graficznej, 
nieodbiegającej od najładniejszych tygodników 
drukowanych na papierze. 

SO Magazyn 



Dlaczego warto? 

Markę klienta eksponujemy na 
wysokiej pozycji Strony Głównej 
WP przez cały weekend. Dzięki 
temu nasze działania mają 
ogólnopolski zasięg. 

 

Angażujemy najbardziej 
wymagających czytelników 
dzięki treściom premium. 

Natywny przekaz przekłada się na 
duży zasięg działań.  

Budujemy wizerunek marki 
klienta przy nowatorsko 
wydanych treściach 
lifestyle’owych. 



Założenia i promocja 

| W każdym miesiącu w SO Magazynie 
publikujemy min. 5 angażujących treści 
redakcyjnych: reportaży, wywiadów, human 
stories. O tematyce treści decyduje wydawca. 

| Nowy SO Magazyn jest dostępny od godz. 18:00 
w piątek poprzedzający ostatni weekend 
miesiąca pod adresem so-magazyn.pl. 

| Klient może zostać partnerem całego wydania 
albo pojedynczego artykułu natywnego. 

| Treści promujemy za pomocą nastąpi za pomocą 
modułu na Stronie Głównej WP (nad modułem 
„Sport”). Moduł emitujemy przez dwa dni FF 
(sobota i niedziela). Promocja artykułów odbywa 
się również w social mediach.  
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Partner wydania 



Partner wydania 

Rezerwacje na partnerstwo wydania przyjmujemy 
nie później niż 3 tygodnie przed jego datą premiery. 

Strona Główna WP 

| Oznaczenie logotypu partnera wydania w module 
na Stronie Głównej WP desktop&mobile (sobota 
i niedziela) 

| Promocja artykułów natywnych klienta  w module. 

Strona główna SO Magazynu (dostępna pod 
adresem so-magazyn.pl) 

| Logo partnera w scrollowanej belce magazynu 
widoczne od piątku (godz. 18:00) do środy (godz. 
18:00).  

| Zajawki artykułów natywnych na SG SO Magazynu 
(magazynowe zdjęcie + podpis), kierujące do 
strony klienta lub do materiału natywnego 
zamieszczonego w SO Magazynie. 
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Partner wydania 

Artykuły natywne w So Magazynie 

| Przygotowanie i publikacja dwóch treści 
natywnych dla partnera wydania. 

Strona Główna WP 

Strona artykułu natywnego  

Logo partnera w scrollowanej belce magazynu  

| Content Box XL / Rectangle mobile na stronach 
artykułowych 

| Branding widoczny jest od piątku (godz. 18:00) do 
środy (godz. 18:00)      

| Branding partnera wydania widoczny jest na 
wszystkich artykułach bieżącego wydania oraz 
artykułach natywnych klienta 
 



Partner artykułu 
 



Partner artykułu 

Strona Główna WP 

Partnerstwo artykułu jest możliwe w momencie, 
gdy nie ma partnera wydania. W jednym wydaniu 
może pojawić się więcej niż 1 partner artykułu. 

Strona Główna WP 

| Artykuł natywny promujemy w module na Stronie 
Głównej WP.  

Artykuł natywny w SO Magazynie 

| Przygotowujemy i publikujemy jedną treść 
natywną dla partnera wydania. 

Strona artykułu natywnego 

| Logo partnera w scrollowanej belce magazynu.  

| Content Box XL / Rectangle mobile na stronach 
artykułowych. 

| Branding widoczny jest od piątku (godz. 18:00) do 
środy (godz. 18:00).      
 



Zapraszamy 
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