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Branżowy magazyn edukacyjno-informacyjny
„InfoMarket R”
InfoMarket to branżowy magazyn handlowy o charakterze informacyjno-szkoleniowym. Do bezkonkurencyjnych atutów periodyku,
który wydawany jest w wielu sektorach rynku, zaliczyć należy nowoczesną szatę graficzną, wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz
najwyższy w kraju nakład w segmencie pism fachowych (łącznie ponad 100 tys. egzemplarzy!).
Dystrybucja magazynu, który od lat zajmuje 1 miejsce w wielu instytucjach monitoringu mediów odbywa się imiennie, według ściśle wyselekcjonowanej bazy. W praktyce oznacza to nie tylko doskonale stargetowaną, najwyższą jakość dotarcia, ale i 100-procentowe pokrycie
(brak zwrotów).
Periodyk redagowany jest przez grono uznanych specjalistów oraz
dziennikarzy branżowych i składa się z wielu dodatków, które razem
tworzą ponad 200-stronicowy magazyn. W jego skład wchodzą: część
ogólnoinformacyjna (InfoMarket), przewodnik zakupowy (InfoProdukt)
oraz inne wkładki tematyczne. Głównymi zadaniami miesięcznika są
szkolenie oraz informacja o produktach i wydarzeniach branżowych.

RTV Wywiady, opinie, rozmowy

Młoda marka
z własnym DNA

Wywiad z

Dariuszem
Andrzejewskim,

prezesem ﬁrmy Fredzha Sp. z o.o. – właściciela
produktów marki Freggia.

z nich oddało kawałek swojego życia, aby to wszystko stworzyć od zera i żeby nam się udało.
Skąd pomysł na wprowadzenie produktów marki

ry może być zapotrzebowanie. Dodatkowo, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek polski, staram się przede wszystkim skupić na niszach.
Jak Pan myśli, jak konsumenci odbierają włoskie

Freggia w dobie tak ogromnej konkurencji na rynku?

wyroby? Czy marka „Made in Italy” jest postrzega-

Hm… wszyscy mówili, że jesteśmy wariatami – przynajmniej
w Polsce (śmiech). Jednak mówiąc szczerze, przede wszystkim chęć stworzenia czegoś, wspomniana już luka, którą należało wypełnić, oraz wiele pomysłów. Nie mogę zapomnieć
o czynniku ﬁnansowym, który także był kluczowy. Posiadanie własnej marki ma szereg zalet dla jej właściciela. Zatem propozycja jednego z byłych dużych
klientów była tak kusząca, że zgodziłem się bez
cienia wątpliwości.

na lepiej w oczach konsumentów niż np. sprzęty niemieckie czy chińskie? Jak ważny jest dla konsumentów kraj produkcji sprzętów? Pytam, bo mimo polskich korzeni bardzo mocno akcentują Państwo kraj
produkcji.

A nie bał się Pan tego, że liderzy w produkcji AGD nie przepuszczą Pana przez
„sprzedażowy mur”?

Nie, nie bałem się, ponieważ nie mam aspiracji do
walki z nimi. To, co nas różni, to przede wszystkim
„obciążenia”, mowa m.in. o obciążeniach sprzedażowych, kadrowych, produkcyjnych, związanych z dużymi budżetami. Ja staram się ich nie mieć w tak ogromnej skali i rozwijam spółkę zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i klientów. To znaczy, że jeżeli rynek potrzebuje ok. 100 sztuk miesięcznie danego produktu, to wyprodukuje dokładnie taką ich liczbę. Dodatkowo „mierzę siły na zamiary”. Naszą zaletą jest to,
iż Freggia to „private label” i nie mamy tak ogromnych obciążeń i nacisków jak znamienita konkurencja.

Dariusz Andrzejewski związany jest z branżą AGD od 15
lat. Był m.in. dyrektorem marketingu w znanej, włoskiej ﬁrmie Ardo SA. Firmę Fredzha Sp. z o.o. stworzył w 2013 roku całkowicie od zera.

Nie chciałbym wypowiadać się w imieniu
konsumentów, ale brak jest jednoznacznej
odpowiedzi – przez jedną osobę postrzegana jest lepiej, a przez inną – nie. W dzisiejszych czasach wśród konsumentów
są dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa skupiona jest wyłącznie na cenie. Tacy konsumenci znają realia rynku i przez uświadomienie, rozmowy z innymi czy chociażby ogólnodostępne informacje wiedzą, że
AGD nie jest już na długie lata. Niezależnie od tego, czy jest to prawdą, części społeczeństwa nie da się do niczego innego
przekonać. Dlatego też taka grupa ludzi kupuje wszystko, co jest najtańsze, gdyż jest
przekonana, że za kilka lat będzie zmuszona kupić nowy produkt, albo zwyczajnie nie
posiada większego budżetu. Nie uznaję tej
strategii za złą, sam ją stosuje czasami, ale
niestety my tracimy tę ogromną grupę na
rzecz konkurencji, gdyż Freggia w swoim

Wszystkie dodatki mają charakter informacyjno-edukacyjny i są ściśle skorelowane z aktualnymi trendami rynkowymi. Łącznie w ciągu roku wydajemy blisko 100 różnego typu poradników, publikujemy kilkadziesiąt różnego typu wywiadów, informacji o promocjach i reportaży, opracowujemy
kilkadziesiąt raportów i analiz badawczych, prezentujemy ponad 1000 nowości i zestawiamy blisko 15.000 aktualnych produktów z segmentu AGD,
RTV, IT, foto, multimediów, oświetlenia, elektronarzędzi czy armatury.

Redakcja: Freggia to młoda ﬁrma w Polsce. Proszę
pokrótce przedstawić czytelnikom swoją markę.

W ofercie producenta znajdziemy bardzo
szeroką ofertę urządzeń
do zabudowy w różnych
wariantach stylistycznych. Naszą uwagę przykuła szczególnie seria
Classico w beżowym odcieniu.

Dariusz Andrzejewski: Sytuacja marki Freggia jest nietypowa, ale mimo wszystko podobna do wielu innych historii
– kilka niezależnych sytuacji dało jeden impuls. Plan stworzenia nowego brandu powstał na przestrzeni kilku tygodni. Po
nagłym zaprzestaniu działalności handlowej przez ﬁrmę Ardo
SA powstała luka, zwłaszcza na rynkach wschodnich, którą
trzeba było wypełnić. Dodatkowo koledzy ze wschodu od jakiegoś czasu nosili się z zamiarem stworzenia swojej marki.
Te dwie kwestie były motorem napędowym. Kilka dni po zakończeniu współpracy z Ardo powstała nowa ﬁrma. Już następnego dnia byłem na spotkaniach z dostawcami we Włoszech. Po tygodniu został stworzony zarys ﬁrmy pod kątem
produktowym. Z każdym miesiącem coś usprawniamy, wzbogacamy gamę produktów. Pomysł na początku był bardzo delikatny w swojej formie – kilkadziesiąt produktów, głównie
w sektorze urządzeń do gotowania. Dziś mamy w ofercie ponad 200 modeli ze wszystkich grup asortymentowych dużego
AGD. I tyle – ﬁrma działa i się rozrasta. Siłą ﬁrmy są z pewnością pracownicy. Ludzie zatrudnieni w ﬁrmie mają wieloletnie
doświadczenie w branży, co przekłada się na osiągany sukces
ﬁrmy. Pełne wsparcie ze strony biura, jak i przedstawicielstwa
jest nieocenione. Są to ludzie bardzo oddani, z pasją, którzy są
częścią tego projektu od początku wspólnie ze mną, a wielu

Proszę więc powiedzieć, jak
omija Pan konkurencję i zapewnia
dobrą sprzedaż produktów ﬁrmy
Freggia.

„Nie walczę” przede wszystkim w głównych kanałach sprzedażowych, w których
wiem, że Freggia nie wygra (z tymi ilościami produktów, cenami, budżetami i kadrami). Po prostu skupiam się na posiadaniu całej gamy produktów i oferuje sprzęt, na któ-
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AGD Wywiad

CHŁODZIĆ

Fot. Bosch

SZYBKO, TANIO
I SKUTECZNIE

Chłodzenie i mrożenie mogą już dziś bez problemu odbywać się nie tylko bardzo efektywnie, ale także
niezmiernie tanio. Poniekąd to sam rynek wykreował te cechy jako wyznaczniki „jakości” pracy lodówki. Nie dziwi
więc fakt, że stały się one głównym kryterium wyboru konsumentów podczas zakupu.

Fot. Teka
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prócz nich konsumenci szukają funkcji
praktycznych, które natychmiast „zabiją” bakterie w komorze lub optymalnie dostosują warunki do przechowywania owoców i warzyw i schłodzą wino albo szampana na
czas. W dobie, kiedy wczesne warzywa i owoce (naszpikowane oczywiście chemią) są importowane z odległych krajów i psują się nawet po
kilku godzinach od zakupu, sprawdzone rozwiązania w lodówkach mają rację bytu. Coraz częściej konsumenci „dostają kota” na samą myśl
o truskawkach czy malinach, które trzeba wyrzucić, bo po umyciu pleśnieją. Smutne, ale prawdziwe… Gdybyśmy mieli pisać scenariusze do reklamy, w tym momencie w kadr kamery „weszłaby
lodówka, która zmieni życie wielu rodzin i przedłuży świeżość tych produktów dwukrotnie”. Hm,
jedni z ironią uśmiechną się, kiedy drudzy powiedzą: hola, hola, przecież takie rozwiązania już istnieją! Czy na pewno? Sprawdźmy.

Fot. Franke

Fot. Beko

O

Fakty i liczby

To fakt, marketingowe hasła zaczynają mieć
sens. Lodówki naprawdę pozwalają zapewnić
idealne warunki naszym produktom, i to bez
reklamowej manipulacji. „Trzykrotnie dłuższa
świeżość produktów”, „jakość chłodzenia”,
„owoce jak z ogródka” – one zaczynają przekonywać konsumentów, bo przedstawiona jakość sprzedawanych dziś sprzętów rzeczywiście się sprawdza. Według opublikowanego
niedawno raportu Ceced Polska na temat produkcji dużego AGD w Polsce produkcja lodówek od grudnia 2015 do kwietnia 2016 r. stale wzrasta. Pokazuje to, że wciąż jest zapotrzebowanie na ten sprzęt i przy okazji że Polska
jest czołowym w Europie producentem AGD.
Jeśli porównujemy ten sam okres od 2012 r., okazuje się, że w kwietniu 2016 r. zanotowano największą liczbę wyprodukowanych lodówek (ok.
270 tys. sztuk) – różnica wynosi 50 tys. modeli więcej. Mimo dobrych, sprzyjających „wiatrów” w tym segmencie trzeba zaznaczyć, że lodówki i ich pochodne (chłodziarki czy zamrażarki)
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Odbiorcami naszego magazynu są prezesi, dyrektorzy, kadra zarządzająca oraz kupcy, handlowcy i sprzedawcy w firmach przedstawicielskich,
instytucjach oraz sieciach handlowych non-food. W praktyce magazyn
dociera do blisko 7000 sklepów i hurtowni, około 1000 sklepów i portali internetowych oraz ok. 200 instytucji i urzędów. Warto podkreślić,
iż dane opracowywane przez specjalistów InfoMarket nie tylko zasilają szereg baz danych, ale i trafiają do wielu serwisów informacyjnych
i internetowych – w tym także czołowych redakcji w kraju. W ujęciu
branżowym z przygotowanych przez nas informacji korzysta co miesiąc
blisko 40.000 osób, w ujęciu konsumenckim są to już miliony.
Periodyk w zależności od segmentu rynku ukazuje się na początku każdego miesiąca lub kwartału i dystrybuowany jest bezpłatnie. Na życzenie udostępniamy wykaz punktów handlowych oraz instytucji, do których trafia InfoMarket.
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w magazynie informacyjnym InfoMarket
127 x 39 mm

84 x 50 mm
bez spadów

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

127 x 70 mm

cena: 1500 zł

240 x 325 mm

240 x 325 mm

240 x 325 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 3000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 4000 zł

III

II

okładka

IV

okładka

okładka

240 x 325 mm

240 x 325 mm

240 x 325 mm

3

+ 4 mm na spad

cena: 12.000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 10.000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 11.000 zł

5

7

strona
wewnątrz pisma

strona
wewnątrz pisma

strona
wewnątrz pisma

cena: 9.500 zł

cena: 9.000 zł

cena: 8500 zł

Insert do 10 g: 10.000 zł
Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w magazynie informacyjnym InfoMarket
240 x 325 mm
+ 4 mm na spad

240 x 325 mm
+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

240 x 325 mm

L

strona wewnątrz
(dowolna)

P

strona

strona

175 x 325 mm

120 x 325 mm

rozkładówka – 12.000

cena: 6000 zł
240 x 160 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 6000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 8000 zł

3/4
pion

1/2
pion

1/2
poziom

cena: 4000 zł

65 x 325 mm

240 x 80 mm

105 x 140 mm
bez spadów

+ 4 mm na spad

cena: 4000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 6000 zł

1/4
pion
1/4
strony
1/4
poziom

cena: 2500 zł

cena: 2500 zł

Insert do 10 g: 10.000 zł
Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

cena: 2000 zł

