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NOWY KWARTALNIK



multibrand



KUKBUK to nowoczesny, stworzony w 2012 roku multibrand,
obejmujący magazyn premium, portal cyfrowy oraz studio kreatywne 
specjalizujące się w produkcji wizerunkowego kontentu.  
Poprzez publikowanie merytorycznych treści, organizację dorocznego 
konkursu KUKBUK Poleca oraz działania CSR, wpływamy na świadomość 
i styl życia Polek i Polaków.
Od 8 lat jesteśmy wierni naszym wartościom – łączymy kulturę kulinarną 
z życiem społecznym i zachęcamy do celebracji codzienności

multibrand



PLATFORMA 
CYFROWA

ponad 4 000 000 
użytkowników 

rocznie

MAGAZYN PREMIUM
nakład 33 000 
egzemplarzy 

w tym 13 000 stałych 
prenumeratorów

KUKBUK POLECA
baza 700 rzemieślników 
zgłaszających produkty 

spożywcze 
i rękodzielnicze 

do konkursu

multibrand

KUK STUDIO
produkcja treści 

wizualnych o tematyce
food&lifestyle



CODZIENNIE poprzez nasze wpływowe media cyfrowe 
serwujemy porcję inspiracji i pomagają czytelnikom 
utrzymać zdrowie i dobrą jakość życia.

CO KWARTAŁ publikujemy fiestę dla zmysłów; 
wydany z wielką dbałością o jakość magazyn premium.

RAZ DO ROKU przeprowadzamy konkurs KUKBUK Poleca, 
który zaznajamia czytelników z naszą wielką dumą –
polską produkcją rzemieślniczą.

multibrand



Przez ostatnie osiem lat zbudowaliśmy oddane 
grono zaangażowanych, aktywnych, wyznaczających 

trendy, zamożnych czytelników, którzy zakupem 
magazynu deklarują identyfikację z wartościami 

marki KUKBUK.

multibrand



kwartalnik



Kwartalnik KUKBUK to pierwsza w Polsce opiniotwórcza 
publikacja premium, która prezentuje lifestyle poprzez 

pryzmat kultury kulinarnej. 

kwartalnik



TO PIĘKNA PUBLIKACJA PREMIUM
Kolekcjonerski magazyn o objętości 280-stron, w szwajcarskiej 
oprawie z poligraficznymi uszlachetnieniami, 
wydawany cztery razy w roku.
Sensoryczny album rozbudzający doświadczenie czytelnicze.

ZAKRES TEMATYCZNY obejmuje treści lifestyle prezentowane 
przez pryzmat kultury kulinarnej:
DOM / PRACA / BIZNES / DESIGN / PODRÓŻE / CIAŁO / SZTUKA

kwartalnik



TO JAKOŚCIOWE I MERYTORYCZNE TREŚCI
Poświęcona kulturze kulinarnej publikacja, wypełniona 
nagradzanymi autorskimi sesjami fotograficznymi, ilustracjami, 
reportażami i esejami tworzonymi przez licznych pres@żowych 
współpracowników z Polski i ze świata wzbogaca wiedzę 
i umiejętności naszych czytelników. 
W nowym formacie utrzymujemy wysoką jakość docenianą przez 
naszych czytelników.

„Odkąd poznałam KUKBUK zawsze kojarzył  mi się z najwyższym poczuciem 
smaku, piękną estetyką, luksusem. (...)  Często przeglądam je ze względu 
na ciekawość jakiego chwasta je się w tym sezonie”

kwartalnik



TO INSPIRUJĄCY PRETEKST DO ODPOCZYNKU
Czyli doskonale zaprojektowane, jakże odmienne od cyfrowego 
doświadczenie czytelnicze, które pozwala wszystkim zmysłom 
czerpać przyjemność z przewracania pięknych stron, przynosi 
spokój, cieszy, pobudza wyobraźnię.

„Uwielbiam spędzać czas z tym czasopismem 
– usiąść spokojnie i czytać. To taki mój rytuał…”

kwartalnik





LIFESTYLE PREZENTOWANY POPRZEZ TEMATYKĘ KULTURY KULINARNEJ 

spektrum treści





STATUS: głównie kobieta 35-50 l. / zamężna / 
dzieci / mieszkanka dużego miasta / 
przedstawicielka grupy milenialsów

CECHY: wykształcona, zamożna,
wpływowa, inteligentna, estetka, towarzyska, 
przedsiębiorcza, domatorka

PRACUJE W BRANŻY: biznes, zarządzanie, 
finanse, bankowość, reklama, PR

DOCHÓD: zdecydowanie wyższy od 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
dużych miastach, znaczny procent 
przeznaczony na przyjemności w tym te, 
związane z jedzeniem (wyjścia do restauracji, 
edukacja kulinarna)

Nasi czytelnicy są świadomymi, ciekawymi 
świata, bardzo otwartymi konsumentami, 
którzy inwestują w sztukę i kulturę, 
luksusowe ponadczasowe dobra, 
samochody, nieruchomości, piękną modę 
i wystrój wnętrza oraz niezapomniane 
wyprawy, przygody i doświadczenia.

czytelnicy



GRUPA opiniotwórcza w środowisku
zawodowym i prywatnym

GRUPA podążająca za trendami 
i przywiązująca wagę do markowych, 
jakościowych produktów, 

GRUPA interesująca się nowinkami z zakresu 
kulinariów, zdrowego żywienia, ciekawymi 
miejscami i wydarzeniami,
GRUPA znająca się na modzie 
i korzystająca z technologii.

czytelnicy

Czytelnicy kwartalnika należą do grupy 
konsumentów, która jest bezpośrednim 
nabywcą produktów reklamowanych w 
kwartalniku.  





CENA KWARTALNEGO WYDANIA: 49 zł KOSZT ROCZNEJ SUBSKRYBCJI: 196 zł

CYRKULACJA DETALICZNA
– sprzedaż detaliczna Empik oraz wyselekcjonowane salony prasowe 
w całej Polsce (większość sprzedaży w dużych miastach Polski) 20.000 egzemplarzy

– prenumerata 13.000 egzemplarzy

POZOSTAŁA CYRKULACJA
– unikalna i celowana, koordynowana we współpracy z działem markeKngu KUKBUK-a
strategia dystrybucji podczas presKżowych eventów biznesowych i kulturalnych 
oraz wysyłek do influencerów

– premium sampling: hotele, restauracje, buKki, miejsca wypoczynku i rekreacji, lotniska

dystrybucja





HARMONOGRAM 
WYDAWNICZY 2021:
• marzec 2021
• czerwiec 2021
• wrzesień 2021
• grudzień 2021

formaty reklamowe

3 okładka 4 okładka

FORMATY REKLAMOWE NIESTANDARDOWE:

• redakcyjna kolumna „Nowości”
• redakcyjna kolumna „KUKBUK Bywa”

GŁÓWNE FORMATY REKLAMOWE



DLA MAREK, KTÓRE POSZUKUJĄ KRETYWNYCH 
ROZWIĄZAŃ, adaptacji strategii marke0ngowej
dla produktu, natywnych treści budzących 
zainteresowanie wśród czytelników KUKBUK-a 
nasz zespół tworzy ofertę skrojoną na miarę. KUKBUK-OWY ZESPÓŁ pracuje pod okiem 

redaktorki naczelnej i oferuje treści 
o magazynowej jakości, opatrzone 
ilustracjami i fotografiami twórców 
pracujących przy powstawaniu magazynu 
oraz złożone przez utalentowanych grafików.

adwertioriale
współpraca partnerska



WSPÓŁPRACA PARTNERSKA, może obejmować 
kampanie współtworzone przez KUKBUK 
w różnorodnych formatach i kanałach – advertorial
prasowy, video i digital content, social media, 
endorsement, współpraca handlowa i eventowa. Jak pracujemy? → brief → przedstawienie koncepcji 

i inspiracji → wybór klienta→ sesja → layout i 
propozycja tekstu→ akceptacja → korekta → druk 

PRZYGOTOWANIE KONTENTU ODBYWA 
SIĘ W RAMACH STUDIO KUK I ZAWSZE 
WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM.

adwertioriale
współpraca partnerska




