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mmp24.pl
to serwis podający najświeższe i najważniejsze informacje biznesowe ze 
świata mediów, marketingu i reklamy, podane w precyzyjny 
i merytoryczny sposób. Redagowany przez profesjonalnych dziennikarzy 
miesięcznika „Media Marketing Polska”, informacje pozyskiwane są  
z niezależnych źródeł, wiadomości są analizowane i edytowane przez 
profesjonalną redakcję (nie są kopią gotowych informacji prasowych).

MMP24 zapewnia codzienny dostęp do wiadomości z branży mediów, 
reklamy i marketingu, rzetelne informacje pomocne w podejmowaniu 
strategicznych biznesowych decyzji, wyłącznie najistotniejsze newsy, 
skuteczną ochronę przed szumem informacyjnym i oszczędność czasu.
Skrót treści dostępny na www.mmp24 rozsyłany jest w postaci 
newslettera e-mail. Serwis płatny, dostępny po zalogowaniu.



WWW.MMP24.PLMEDIA 2022

Atuty
• Oryginalny kontent zdobywany samodzielnie przez zespół  
   dziennikarzy.
• Ekskluzywna grupa docelowa – top managerzy marketingu  
   (w tym m.in. FMCG, finanse, telekomunikacja), agencje, domy     
   mediowe i media.
• Wyselekcjonowane informacje, w tym m.in. dotyczące nowego  
   biznesu (osobna sekcja „Przetargi”), zmian personalnych, nowych  
   produktów, kampanii.
• Dostępny na www.mmp24.pl i rozsyłany w postaci newslettera 
e-mail.
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STANOWISKA

dyrektor

manager / kierownik / brand
manager

prezes / członek zarządu

specjalista

asystent / recepcja /
serkretariat

inne

21,86%

19,53%
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2,33% 1,86% biznes – ogólnie
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marketing
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media (planowanie/zakup)

asysta

inne (produkcja, �nanse, kreacja, 
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digital

hr

SPECJALIZACJA
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Ilość stanowisk Cena korporacyjna

1 do 3 7500
4 do 6 9750
7 do 9 11750

10 do 12 13750
13 do 15 15750
16 do 18 17750
19 do 21 19750
22 do 24 21750
25 do 30 23750
31 do 40 25750
41 do 50 27750
51 do 60 29750

61-70 31750
Powyżej 70 stanowisk 230 zł za każde kolejne stanowisko

Kontakt:
Anna Pastor
anna.pastor@media.com.pl
666 024 577

cennik rocznej prenumeraty

Podane ceny są kwotami netto do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Chcesz przetestować 
serwis?  
Skontaktuj się z nami


