
W każdą sobotę Czytelnicy w nowym 

magazynie znajdą aż 40 stron pasjonującej 

lektury, w której dziennikarze Wyborczej: 

 prezentują różne światopoglądy. 

 zapraszają do poznania zupełnie nowych 

światów. 

 stawiają kontrowersyjne hipotezy, 

 konfrontują odmienne stanowiska, 

 inspirują do własnych osądów, 

a przede wszystkim dają odetchnąć od 

codziennego zgiełku i dostarczają intelektualnej 

rozrywki. 

WOLNA SOBOTA to najbogatszy i najbardziej 

różnorodny zestaw treści dostępny na całym 

polskim rynku prasowym. 

Weekend z Wyborczą to 

historie i inspirujące rozmowy z ciekawymi ludźmi, a także aktualne tematy z życia 

społecznego i kulturalnego, reportaże, książki , filmy, podróże. 

 

Weekendowe treści tworzymy z myślą o użytkownikach poszukujących lżejszych tematów i 

oddechu od codziennego zgiełku. 

Nowość! Nowy magazyn opinii WOLNA SOBOTA 

Weekend z Wyborczą 



WEEKENDOWE WYDANIE to   

100 stron wciągającej lektury, w tym:  

 Grzbiet newsowy Gazety Wyborczej 

 Magazyn opinii WOLNA SOBOTA 

 Tygodnik Ale Historia, który inspiruje do 

zadawnią pytań i szukania odpowiedzi 

  Magazyn Wysokie Obcasy, w którym 

poruszane są tematy związane z rozwojem 

osobistym psychologią, seksem,  

zdrowiem oraz ekologią 

 Wyborcza to Wy, czyli listy i opinie Czytelników 

 Prosto z Miasta, czyli treści lokalne 

 Kod na weekendowy, darmowy dostęp  

do treści w serwisach grupy Wyborcza.pl  

i premierowych fragmentów książkowych 

bestsellerów 

 

Sobotnie wydanie Gazety 

Wyborczej 

Czytelnicy gazety to osoby wykształcone, 

otwarte i ciekawe świata i silnie zaangażowane 

w życie społeczne. 

Stały czytelnik Wyborcza.pl poszukujący 

ciekawych, inspirujących treści, niekoniecznie 

związanych z polityką.  

Serwis Wyborcza.pl 

Sprzedaż: 109 145 egzemplarzy1)  

Czytelnictwo: 907 000 czytelników2)  

Statystyki serwisu Wyborcza.pl  

w weekendy3):  

UU: 1 459 509 

PV:  3 330 492  

 
1) Autoprezentacja danych ZKDP; IV 2019– III 2020 r.; rozpowszechnianie płatne razem, dzień tygodnia – sobota 2) Polskie Badania Czytelnictwa, badanie "Zaangażowanie w reklamę", IV 2019 - III 2020, N = 29 601, wskaźnik: CDT – 

sobota 3) Gemius Prism, czerwiec 2020, UU, PV. Opracowanie Agora S.A. 

Serwis Wysokieobcasy.pl 

Statystyki serwisu Wysokieobcasy.pl3) 

UU: 1 820 028  

PV:  4 139 718   

Wysokie Obcasy w sieci czytają przede 

wszystkim  kobiety. Na serwisie szukają 

bieżących informacji, poczucia wspólnoty i 

inspiracji.  

Cenią go za treści lifestyle’owe i kontent 

związany z życiem zawodowym 


