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Grafik wydań na rok 2017
Produktowy przewodnik zakupowy InfoProdukt
Numer (miesiąc)

Sprzęt AGD
wolnostojący i do zabudowy

Wkładki standardowe STD, dodatkowe tematy
do opcjonalnych wkładek komercyjnych SUB

Sprzęt AGD
drobny elektryczny/nieelektryczny

Wkładki standardowe
STD, dodatkowe tematy do opcjonalnych
wkładek komercyjnych SUB

Sprzęt RTV
audio, wideo, IT, foto, mobile, conect

Wkładki standardowe STD, dodatkowe tematy
do opcjonalnych wkładek komercyjnych SUB

1/2017
(styczeń)

Zmywanie i mycie naczyń

Zmywarki wolnostojące i do zabudowy, środki
czystości i chemia do zmywarek, akcesoria,
czyściki…

Linie wzornicze

Zestawy śniadaniowe: toster-czajnik-ekspresopiekacz itd; serwis: szkło, porcelana, sztućce,
dzbanki…

Monitorowanie pogody i... otoczenia

Stacje pogodowe (meteo), kamery IP,
termometry, higrometry, elektroniczne nianie…

2/2017
(luty)

Wentylacja kuchni i domu

Okapy kuchenne, systemy wentylacyjne, kratki,
filtry, preparaty, akcesoria…

Roboty sprzątające i czyszczące

Roboty sprzątające: odkurzacze automatyczne,
roboty mopujące, roboty myjące okna, roboty
czyszczące rynny…

Rejestrowanie i wyświetlanie obrazu

Rejestratory obrazu: kamery standardowe,
sportowe, aparaty, wideorejestratory, drony,
akcesoria; monitory, projektory, wyświetlacze...

3/2017
(marzec)

Uzdatnianie i filtracja powietrza

Klimatyzatory, oczyszczacze, nawilżacze,
wentylatory; systemy wentylacji, konserwacja,
akcesoria…

Prasowanie na sucho i mokro

Żelazka, systemy pary, parownice (steamery)/
Deski do prasowania, pokrowce, suszarki,
chemia, akcesoria…

Smart home, dom inteligentny, fotowoltaika

Urządzenia smart home: oświetlenie,
klimatyzacja, fotowoltaika (OZE), Internet Rzeczy
(IoT), automatyka domowa, garażowa, AV, itp...

4/2017
(kwiecień)

Chłodzenie i przechowywanie żywności

Lodowki: chłodziarki,
chłodziarkozamrażarki/Winiarki, humidory,
pochłaniacze zapachów, pojemniki na żywność,
chemia, akcesoria…

W trosce o zdrowie, formę i wygląd (AGD)

Dzbanki i filtry do wody, smoothie makery,
bidony z filtrem, masażery, wagi, zestawy
pielęgnacyjne (pedicure i manicure), itp…

W trosce o zdrowie, formę i wygląd (RTV)

Smartwatche, pulsometry, ciśnieniomierze,
temometry, kalorometry/Fotele relaksujące itd…

5/2017
(maj)

Mrożenie i przechowywanie żywności

Zamrażarki: szufladowe, skrzyniowe/
Kostkarki, wkłady, pochłaniacze zapachów,
pojemniki na żywność, akcesoria…

Sprzęt turystyczny - niezbędnik wczasowicza

Lodówki turystyczne, kuchenki gazowe,
oświetlenie, latarki, urządzenia mobilne,
podgrzewacze żywności, przenośne AGD...

Telewizja cyfrowa, źródła wideo

Telewizory, platformy i usługi cyfrowe, dekodery,
anteny, odtwarzacze 4K, soundbary, uchwyty,
kable, meble, akcesoria…

6/2017
(czerwiec)

Pranie i suszenie ubrań statyczne

Pralki i pralkosuszarki: wolnostojące i do
zabudowy, automatyczne i wirnikowe, proszki,
chemia, suszarki rozkładane i podwieszane,
akcesoria…

Prace domowe z parą

Urządzenia do czyszczenia parą: stacje pary,
parownice, odkurzacze parowe, czyściki parowe,
ściereczki, zmywaki, akcesoria…

Mobile, conect, łączność i rozrywka osobista

Smartfony, telefony, tablety, noteboki,
e-booki, zestawy słuchawkowe, sportowe, dla
graczy…

7/2017
(lipiec)

Suszenie i odświeżanie ubrań (mechaniczne)

Suszarki do ubrań: wywiewowe,
kondensacyjne, z pompą ciepła/Maglownice,
suszarki CO, kosze, worki, pokrowce,
akcesoria…

Przetwarzanie owoców i warzyw

Sokowirówki szybko i wolnoobrotowe,
wyciskarki, drylownice, pasteryzatory, suszarki
do żywności, opakowania próżniowe, słoje,
pojemniki...

Słuchanie muzyki w domu i poza nim

Kolumny/Wieże i systemy audio - monoblok
i zestawy stacjonarne i bezprzewodowe,
segmenty hi-fi/Słuchawki; odtwarzacze sieciowe,
multiroom audio; kable, akcesoria…

8/2017
(sierpień)

Linie wzornicze, serie kompaktowe

Spójne linie stylistyczne; serie do sous vide,
TV, DVD, kompaktowe, produkty dedykowane
SMK (studiom mebli kuchennych)...

Zrób to sam!

Wypiekacze do chleba, maszynki do mielenia,
maszyny do szycia, gofrownice, jogurtownice,
szatkownice, ice makery, fondue i raclette, noże,
zestawy, itd.

Oglądanie filmów i nie tylko

Projektory wideo, odtwarzacze DB/DVD/4K,
ekrany, multiroom wideo, dyski NAS, systemy
bezprzewodowe wideo, odtwarzacze sieciowe…

9/2017
(wrzesień)

Zmywanie i mycie ręczne, płukanie i krojenie

Zlewozmywaki i baterie kuchenne/
Organizacja kuchni, deski, instalacje, młynki,
blaty, chemia, konserwacja, kosze, akcesoria...

Strzyżenie, golenie, depilacja

Suszarki do włosów, prostownice, lokownice,
itp./Golarki, depilatory (w tym IPL), trymery,
preparaty, pianki, żele, zestawy...

Kino domowe na wiele sposobów

Zestawy kina domowego, komponenty, zestawy
kolumn, kable, odtwarzanie i nośniki obrazu,
akcesoria...

10/2017
(październik)

Pieczenie, gotowanie i grillowanie na płycie

Płyty grzewcze: gazowe, elektryczne,
mieszane/Garnki i patelnie, wolnowary,
zupowary, szybkowary, środki czyszczące,
skrobaki, naczynia, akcesoria kuchenne…

Parzenie kawy i herbaty

Ekspresy do kawy, młynki, ziarna, kapsułki,
akcesoria, czajniki elektryczne i tradycyjne,
zaprzacze, perkolatory, serwis stołowy...

Radio i muzyka przenośna w domu, podróży,
na spacerze

Radia, radioodbiorniki, odtwarzacze
osobiste; DAB+, FM, MP3/MPEG, internetowe,
przenośne wzmacniacze i głośniczki, akcesoria...

11/2017
(listopad)

Pieczenie, gotowanie, grillowanie w piekarniku

Piekarniki, urządzenie do gotowania na
parze/Szuflady grzewcze, naczynia żaroodporne,
czyszczenie, akcesoria…

Prace kuchenne z robotami i blenderami

Roboty kuchenne i blendery: ręczne
i kielichowe, smoothie makery, miksery,
malaksery, roboty wieloczynnościowe, roboty
planetarne, multicookery…

Gry i zabawa w domu, poza nim i na odległość

Gry i konsole, komputery, monitory i klawiatury
do gamingu; gry i usługi TV, tablet, GSM;
joysticki, kierownice, zestawy, akcesoria…

12/2017
(grudzień)

Odgrzewanie, szybkie przygotowanie potraw

Kuchenki mikrofalowe, naczynia dedykowane,
lunch boxy (w tym z podgrzewaczem), chemia,
czyszczenie...

Odkurzanie, mycie i czyszczenie powierzchni

Odkurzacze workowe, bezworkowe, wet&dry,
piorące; odkurzacze centralne, filtry, worki i
akcesoria, mopy, zestawy do czyszczenia podłóg,
chemia, konserwacja...

Car audio i wideo - oglądanie, mówienie,
słuchanie i... nagrywanie

Urządzenia car audio wideo: odtwarzacze,
radia DAB+, radia CB, wideorejestratory,
zestawy głośnomówiące, zmieniarki CD, głośniki,
anteny, akcesoria…

STD - wydanie standardowe dostępne w kanale handlowym oraz w otwartej dystrybucji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
SUB - tematy subwkładek lub artykułów dodatkowych, powiązane z poradnikiem głównym (STD) i dedykowane różnym grupom produktów uzupełniających; kierowane do handlu oraz nabywców finalnych.
Uwaga! Podane tematy, ilość wydanych wkładek, ich tematy oraz daty wydawnicze mogą ulec w ciągu roku zmianie.

