
 

                              2019



Fakty i liczby

Magazyn kierowany jest do turystów, zarówno przybywających na Warmię i Mazury spoza granic 
województwa, jak i mieszkańców regionu, którzy coraz liczniej doceniają uroki okolicy.

Do odbiorców Love W_M trafia dwa razy do roku  – przed sezonem letnim i zimowym. 

 Praktyczny przewodnik po atrakcjach i wydarzeniach regionu z dziedziny turystyki, kultury, sportu

i kulinariów

 Od 2017 r. magazyn ukazuje się jako dwujęzyczny – polsko-angielski

 Magazyn z ponad 20-letnią tradycją tworzony przez profesjonalistów w swoich branżach

 Wydawany w nakładzie 10.000 egzemplarzy, czytelnictwo na poziomie 50 000!

 Dotarcie do 80% turystów odwiedzających Warmię i Mazury

– w sumie to ponad 1 mln czytelników rocznie (dane GUS – 2016)

 Bezpłatna dystrybucja w 3,4 i 5 gwiazdkowych hotelach Warmii i Mazur, obiektach rekreacyjnych

i kulturalnych oraz informacjach turystycznych na terenie 

całego województwa warmińsko-mazurskiego – w sumie ponad 100 punktów



Artykuł sponsorowany ?
W erze informacji człowiek jest bombardowany coraz większą ilością przekazów,
dlatego podstawą jest wyróżnienie się. 

 Zobacz online bit.ly/2zFASok





Tworzymy z pasją i z miłości
do Warmii i Mazur
Zespół redakcyjny LOVE WM tworzą pasjonaci Warmii i Mazur, którzy wiele lat temu postanowili przelewać na papier 
swoją miłość do regionu i dzielić się nią z innymi ludźmi ciekawymi odwiedzanych przez nich miejsc. Love W_M 



powstaje po to, by zachęcać do bycia bliżej natury, którą region obdarzył nas obficie; do kosztowania kuchni opartej na 
bogactwie tego terenu; do zagłębiania się w historię, bo poznając ją można jeszcze bardziej zanurzyć się w odwiedzanym 
miejscu czy też po prostu do napawania się pięknymi widokami.

Zapraszamy do kontaktu w obszarze prezentacji
i reklamy w Magazynie Love W_M:

Kamila Górecka-Kirwiel
REDAKTOR NACZELNA

Z pochodzenia łodzianka, która postanowiła 
osiąść na Warmii i Mazurach za podszeptem 
serca. Zawodowo związana z PR i 
marketingiem. Pasjonuje się literaturą i 
fotografią, a dzięki Love W_M może łączyć te 
zainteresowania tworząc inspirujące teksty 
opiewające piękno Warmii i Mazur i 
podziwiając cuda tych krain utrwalone na 
papierze fotograficznym.

 +48 501 611 648 | email: kamila_gorecka@post.pl

Justyna Szostek
SEKRETARZ REDAKCJI

Urodzona na Warmii, mieszkająca na Mazurach. 
Dzięki rodzicom, którzy zabierali ją od 
wczesnych lat w okolice bliższe i dalsze, jej serce
wybrało kierunek życia zawodowego - turystykę. 
W redakcji nazywana Spinką, bo lubi mieć 
dopięte wszystko na ostatni guzik, najlepiej 
jeszcze przed terminem zamknięcia makiety. 
Służy radą, szuka rozwiązań i dobrych miejsc na 
materiały sponsorowane w magazynie.

 +48 887 85 85 00 | email: jszostek@wmrot.org



Zaufali nam!1

CAMP

MAZURY
ELBLĄSKIE BIURO ATRAKCJI

TURYSTYCZNYCH ILFING GOŚCINIEC POD DĘBEM

GRANDHOTEL TIFFI ***** HOTEL ANDERS **** HOTEL GOŁĘBIEWSKI ****

HOTEL MIKOŁAJKI ***** HOTEL ROBERT’S PORT **** HOTEL ZAMEK RYN ****

PORT LOTNICZY OLSZTYN
MAZURY

SPA DR IRENA ERIS
WZGÓRZA DYLEWSKIE ***** ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA

1 *Powyższe znaki towarowe zostały użyte w celu informacyjnym.


