


O firmie

Jesteśmy ambitnym zespołem, którego celem jest próba zjednoczenia, urozmaicenia życia Polakom 
na emigracji.

W kwietniu 2017 roku wydaliśmy pierwszy numer magazynu Hallo Polonia, który miał promować występ 
Andrzeja Grabowskiego. Rozpoczynaliśmy od nakładu 5 tys. egzemplarzy i zasięgiem objęliśmy Bremen 
i Oldenburg. Zainteresowanie magazynem przerosło nasze oczekiwania. Forma, tematyka którą porusza-
my sprawiło iż magazyn „rozchodził” się jak ciepłe bułeczki. Od stycznia 2018 roku powiększyliśmy zasięg 
do 10 tys. egzemplarzy oraz rozszerzyliśmy zasięg o Hamburg, Osnabruck i Hanower. Obecnie swoim 
zasięgiem obejmujemy całą Dolną Saksonię.

Magazyn jest darmowy, można go dostać w 60 punktach oznaczonych logo „tu dostaniesz HP” na terenie 
Dolnej Saksonii oraz w kilku polskich sklepach na terenie Holandii.



Największą zaletą magazynu jest to, że nie jest to typowa gazetka reklamowa, którą ludzie przejrzą 
i wyrzucą. Atrakcyjne tematy, konkursy, eventy sprawiają iż, magazyn rozchodzi się w ciągu paru dni. Aby 
zwiększyć zasięg odbiorców od następnego numeru wprowadzamy specjalny program „nie wyrzucaj, 
podaj dalej” - dzięki któremu chcemy dotrzeć do 30 - 40 tys. Polonii w Dolnej Saksonii.

Żeby dotrzeć do większej ilość osób wprowadziliśmy wysyłkę magazynu pod drzwi. Czytelnicy przy-
syłali nam kopertę zwrotną ze znaczkiem bądź wpłacają na nasze konto 2 €.



Karta Hallo Polonia

Od października chcemy uatrakcyjnić i wyjść naprzeciw naszym Czytelnikom. Wprowadzamy kartę 
Hallo Polonia, dzięki której magazyn do końca 2019 roku będzie wysyłany na podany adres bez dodat-
kowych kosztów.

Wśród wszystkich którzy zamówią kartę do końca 
grudnia, wylosujemy 2 osobową wycieczkę do Egiptu!

Dlaczego warto mieć kartę Hallo Polonia?

• do końca 2019 roku dostajesz magazyn Hallo 
Polonia na adres domowy

• zniżki na eventy organizowane przez Hallo Polonia

• rabaty u naszych partnerów



Ludzie

Naszym dużym sukcesem jest to jak wspaniali ludzie zaangażowali się w tworzenie magazynu, oraz 
że możemy liczyć na ich wsparcie:

Leszek Krowicki - trenera Reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej

Proboszczy PMK w Bremen i Oldenburgu, którzy piszą dla nas, a także zajmują się dystrybucją po 
mszach naszego magazynu.

Joanna Żamejć – pisarki miesz-
kającej na terenie Dolnej Saksonii

Wiktoria Kula - supermodelka plus size, 
gwiazda telewizyjnego show, pracuje w modelin-
gu od 2017 roku odnosząc znaczące sukcesy.



Eventy

Magazyn Hallo Polonia to jednak nie wszystko. Ogromnym zainteresowaniem czytelników cieszą się 
konkursy i eventy. Mimo, że na rynku jesteśmy krótko  nasi czytelnicy mieli już okazję być min na:

• dwóch występach Andrzeja Grabowskiego



Eventy

• wyjeździe do Willingen na PS w skokach narciarskich



Eventy

• wycieczce do Keukenhof i Amsterdamu

• Poskiej soboty w Westesrede z koncertem Sumptuastic, Onyx i DJ 
Martina.



Pobyt w Gościńcu Zjazdowy w Wiśle

w dowolnym terminie przez 4 dni dla całej rodziny!

Konkursy

Przykładowe nagrody w naszych konkursach:

Bilety na występ

Andrzeja Grabowskiego



KS Polonia Braunschweig
KS Polonia Braunschweig został zalożony 

w maju 2000 i jest od lutego 2001 zarejestro-
waną organizacją. Klub powstał z inicjatywy 
grupy młodych ludzi pochodzących z Polski.

Spotykają się tutaj ludzie nie tylko polskiego pochodzenia, ale także obywatele różnych narodo-
wości. Wszystkich ich łączy wspólna milość do sportu. Członkowie KS Polonia Braunschweig 

zajmują wyraźne stanowisko przeciwko rasizmowi i przemocy.

W obecnej ofercie towarzystwa sportowego znajduje sie sekcja piłkarska, reprezentowana przez 
trzy drużyny seniorow, sekcja siatkówki jak i grupa aerobiku z gimastyką.

Promujemy polskie kluby sportowe z Całej Dolnej Saksonii

Przykładowa strona 
promująca klub sportowy 

w jednym z wydań 
magazynu Hallo Polonia.



Mam nadzieje, że udało mi się w tych 
kilku zdaniach przekazać pozytywną 
energię jaka towarzyszy naszej ekipie 
w codziennej pracy nad magazynem.

Oto co oferujemy:



Kalendarz polonijny 2019

Kalendarz przeznaczony dla polskich firm działających na emigracji i chcących dotrzeć do Polonii. 
Nakład 1000 szt.

• format A1 (694 x 841) listowany po któtkim boku
• papier kreda 170 g
• koszt ramki 250 € netto
• miejsce dla 12 firm które promujemy
• dystrybucja : 80 szt dla każdej z firm
• kalendarz bezpłatny – firmy rozdają je swoim klientom jako prezent w okresie świątecznym



Kalendarz sportowy 2019 - NOWOŚĆ!

Nakład 1000 szt.

• format A1 (694 x 841) listowany po któtkim boku
• papier kreda 170 g
• koszt ramki 250 € netto
• miejsce dla 12 firm które promujemy
• dystrybucja : 80 szt dla każdej z firm lub sprzedaż prowadzona przez klub
• przy cenie 1 € za kalendarz do kasy klubu wpada 1000 €
• klub sam szuka 12 sponsorów których będzie promował na kalendarzu
• w zamian otrzymuje od nas zestaw gadżetów reklamowych dla klubu wartości 700 € (ceny hurtowe)
lub komplet strojów piłkarskich dla drużyny

Zalety dla klubu:
• promocja klubu wśród lokalnej Polonii
• możliwość dodatkowego dochodu dla drużyny 2-4 tys. €

Zalety dla firm:
• całoroczna reklama w 1000 punktów
• dzięki połączeniu reklamy ze sportem budowanie pozytywnego wizerunku firmy
• rozpoznawalość marki wśródd Polonii



Magazyn Hallo Polonia

Magazyn Hallo Polonia Dolna Saksonia
• Nakład 10 tys.
• ceny reklam 200, 150, 100 € (cała, pół, ¼ strony)
• dystrybucja: magazyny wysyłamy do punktów w których jest dużo Polonii (sklepy, doradcy finasowi 
przedsiębiorcy, gdzie są prowadzone usługi dla Polonii, Polskie Misje Katolickie)
• każdy punkt wizualizujemy naklejką „tu dostaniesz Hallo Polonia”

Magazyn Hallo Polonia Szwajcaria
• Nakład 5 tys.
• ceny reklam 200 150 100 € (cała, pół, ¼ strony)
• dystrybucja: magazyny wysyłamy do punktów w których są skupiska Polonii (sklepy, doradcy finasowi, 
przedsiębiorcy, Polskie Misje Katolickie)
• każdy punkt wizualizujemy naklejką „tu dostaniesz Hallo Polonia”

Magazyn Hallo Polonia Holandia
• Nakład 5 tys.
• ceny reklam 200 150 100 € (cała, pół, ¼ strony)
• dystrybucja: magazyny wysyłamy do punktów w których są skupiska Polonii (sklepy, doradcy finansowi, 
przedsiębiorcy, Polskie Misje Katolickie)
• każdy punkt wizualizujemy naklejką „tu dostaniesz Hallo Polonia”


