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czas na biznes lokalna gazeta og!oszeniowa

Rynek prasowy w Polsce zdaje si! mie" najlepsze 
lata za sob#. Kryzys tej bran$y odczu%y prawie 
wszystkie obecne na nim segmenty, od wielkich 
ogólnopolskich dzienników, przez specjalistyczne 
czasopisma, a$ po lokalne dzienniki i tygodniki. 
Jest jednak segment, który zamiast os%abienia 
odczu% wzrost czytelnictwa – gazety bezp%atne, 
zarówno te ogólnokrajowe, jak i regionalne. Dzi!ki 
odpowiedniemu zarz#dzaniu i strategii dzia%ania 
s# one w stanie ogranicza" wydatki i generowa" 
zyski jedynie dzi!ki emisji reklam. Przyjrzymy si! 
zatem bli$ej inwestycji w tego typu publikacje.

Sprawdzimy, jak funkcjonuje rynek, w jaki sposób przygotowuje si! 
gazet! do druku i czy w publikowaniu reklam i lokalnych og%osze& mo$na 
odnale'" zyski.

Charakterystyka rynku

Sprzeda$ prasy w Polsce z roku na rok spada. Spowodowane jest to 
g%ównie wzrostem popularno(ci internetowych odpowiedników gazet i cza-
sopism oraz portali internetowych. Rosn# za to przychody gazet i czaso-
pism z reklam. Polski rynek prasowy, na którym karty rozdaje kilka najwi!k-
szych wydawnictw, cz!sto z kapita%em zagranicznym, jest zagadnieniem 
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bardzo z!o"onym i skomplikowanym. Dlatego te" w poni"szym artykule 
omówimy jedynie segment prasy lokalnej i og!oszeniowej. Bezp!atne, lo-
kalne gazety og!oszeniowe maj# coraz wi$kszy udzia! w rynku reklamy 
prasowej. W chwili obecnej stanowi# one ok. 30% wszystkich drukowanych 
w prasie reklam. Rosn# tak"e nak!ady bezp!atnych gazet – w ubieg!ym roku 
rozdano ich ponad 280 mln.

Czytelnikami prasy lokalnej s# g!ównie mieszka%cy danego terenu, a nie 
tylko przedstawiciele danej grupy docelowej, jak ma to miejsce w przypadku 
prasy ogólnopolskiej, która trafia do czytelników ró"nego profilu. Czytelnicy 
lokalni tak"e bardziej identyfikuj# si$ ze swoim regionalnym tytu!em. We-
d!ug bada% ok. 60% czytelników prasy lokalnej nie si$ga po "aden dziennik 
ogólnopolski.

Je"eli za& chodzi o reklamodawców, to przewa"aj# w&ród nich ma!e 
i &rednie przedsi$biorstwa dzia!aj#ce na danym terenie. Znaczn# grup$ 
stanowi# tak"e osoby fizyczne, prowadz#ce ma!e punkty us!ugowe, które 
zlecaj# zamieszczanie og!osze% drobnych. Coraz cz$&ciej potencja! tego 
typu gazet zauwa"aj# du"e domy mediowe, planuj#c kampanie dla klien-
tów, w których uwzgl$dniaj# reklam$ zamieszczon# w lokalnych tytu!ach. 
Najcz$&ciej w ten sposób reklamuj# si$ du"e sieci handlowe maj#ce swoje 
punkty sprzeda"y na danym terenie.

Konkurencja

W zwi#zku z tym, "e nie wszyscy wydawcy prasy lokalnej zrzeszeni s# 
w Zwi#zku Kontroli Dystrybucji Prasy, dok!adne oszacowanie liczby tytu-
!ów regionalnych jest bardzo trudne. 'mia!o jednak mo"na mówi( o kilku 


