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Przewodnik zakupowy „InfoProdukt R”
InfoProdukt to specjalistyczny magazyn informacyjno-poradnikowy,
omawiający wybraną grupę produktów z aktualnej oferty producentów.
Jego uniwersalny przekaz dostosowany jest do różnych grup odbiorców,
dzięki czemu dystrybucja magazynu odbywa się zarówno w kanale handlowym, jak i konsumenckim.
Periodyk ma formę wkładki do magazynu branżowego InfoMarket. Poza
ściśle stargetowaną wysyłką papierową do przedstawicieli kanałów dystrybucji trafia on także do klientów indywidualnych poprzez mailing
promocyjny (czołowi operatorzy) oraz subskrypcję własną. Magazyn dostępny jest także w najlepszych salonach prasowych na terenie całego
kraju (Ruch, Empik).
E K S P R E S Y

Nowoczesne elementy

DESIGN
I KSZTAŁT

Wybierając ekspres do kawy, należy zdać sobie
sprawę z faktu, że na rezultat parzenia kawy, a więc
jej smak i aromat wpływ mają cztery zasadnicze
elementy.

W

iele modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując,
aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady. modeli jest naprawdę znakomicie zaprojektowanych
i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie
wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,

który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje.
Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski” i motyw liścia na obudowie. Podobnie jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady. modeli jest naprawdę znakomicie zaprojektowanych
i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie
wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem. Określają go nie
tylko bryła, kształt czy kolor, ale także

Cechą nowoczesnych ekspresów XXI wieku jest wyświetlacz, coraz częściej kolorowy, na którym widać nie tylko czas i poszczególne funkcje czy informacje, ale także
konkretne zdjęcia lub ikonki poszczególnych kaw, jakie można zaparzyć.
Na rynku dominuje stal szlachetna (nawet z chromowanymi dodatkami) oraz wysokiej jakości tworzywa sztuczne. Warto jednak wspomnieć także o innych materiałach,
choć urządzeń z nich wykonanych nie znajdziemy we wszystkich sklepach z AGD.
Znani z umiłowania do natury norwescy projektanci, oczarowani zalesionym górskim krajobrazem, zaprojektowali ekspres do kawy przypominający kształtek górski
stok i cały został obudowany polerowanym drewnem topolowym. Taki idealnie pasuje do górskiego domku. Zresztą natura, to nie tylko drewno. Innym modelem był
ekspres przelewowy pokryty… bambusem lub betonem.

Nespresso. K7552L-585

Jura. DJ15SV-Black

Siemens. 5256489/154S

Saeco. 4586321/125/145 Milk
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P R A L K I

1598W
Electrolux

1598W
LG

1598W
Botti

Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,
który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje.
Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski” i motyw liścia na obudowie. Podobnie jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady. modeli je

Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,
który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje.
Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski” i motyw liścia na obudowie. Podobnie jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady

więcej na www.infoprodukt.pl

więcej na www.infoprodukt.pl

1598W
Samsung

Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,
który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje.
Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski” i motyw liścia na obudowie. Podobnie jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady.

Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,
który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje.
Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski” i motyw liścia na obudowie. Podobnie jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze

więcej na www.infoprodukt.pl

więcej na www.infoprodukt.pl

PRZEGLĄD
RYNKU

W

iele modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując,
aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
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obszarze przykłady. modeli jest naprawdę znakomicie zaprojektowanych
i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie
wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,
który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
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Niepowtarzalnym i niespotykanym na rynku rozwiązaniem technologicznym w poradnikach InfoProdukt jest ich cyfrowy, tagowo-indeksowy
układ. Użytkownik może jednym ruchem przenieść magazyn do świata
wirtualnego (smartfon, tablet, PC) i nie tylko przeglądać magazyn on-line, ale oglądać za jego pomocą sparowane z tematyką poradnika filmy
czy prezentacje. Co więcej, Czytelnik może łączyć się także ze stronami
WWW, bazami danych i korzystać z bogatych zbiorów informacyjnych
zawierających różnego typu informacje (leksykony pojęć, alfabety marek, almanach jednostek, itp.).
Magazyn tworzony jest przez najlepszych w kraju fachowców i dziennikarzy przy ścisłym współudziale producentów. W praktyce InfoProdukt
łączy więc zaawansowaną wiedzę ekspercką z uproszczonym stylem
dziennikarskim. Wyjątkowym walorem InfoProduktu jest także szeroki, ale zarazem skondensowany i dostosowany do każdego odbiorcy,
przekaz.
Układ InfoProduktu oparty jest na wnikliwym tekście, systematyzującym rynek i omawiającym poszczególne grupy z danej kategorii asortymentowej. Tekst podstawowy obudowany jest modułami, w których
znajduje się szereg informacji praktycznych.
Sprawdzony, unikalny model komunikacji jest wynikiem ponad 20. letniego doświadczenia zespołu redakcyjnego w świecie dóbr konsumpcyjnych. W planie wydawniczym InfoMarket na lata 2017/2018 znajduje się łącznie ponad 200 wydań różnego typu poradników zakupowych.

InfoMarket sp. z o.o.

Infoprodukt

ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
tel./fax: (22) 835-19-17
e-mail: redakcja@infomarket.edu.pl
www.infomarket.edu.pl

www.infoprodukt.pl

Ceny modułów reklamowych w przewodniku zakupowym InfoProdukt
235 x 142 mm

Infoprodukt
d o

m a g a z y n u

TYTUŁ

D o d ate k

LOGO
pakiet sponsorski
wydanie STD

d o

m a g a z y n u

66 x 50 mm

TYTUŁ

Infoprodukt

I nfo M a r ket

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

D o d ate k

235 x 142 mm

Infoprodukt

I nfo M a r ket

D o d ate k

d o

m a g a z y n u

TYTUŁ

I nfo M a r ket

LOGO
pakiet sponsorski
wydanie SUB

cena: 25000 zł

cena: 15000 zł

cena: 3500 zł

235 x 320 mm

235 x 320 mm

235 x 320 mm

okładka

IV
okładka

cena: 8000 zł

cena: 11000 zł

235 x 320 mm

235 x 320 mm

235 x 320 mm

3

strona
wewnątrz pisma

cena: 8000 zł

5 7

+ 4 mm na spad

cena: 8500 zł

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

okładka

III

(za moduł)

+ 4 mm na spad

II

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

moduł
+
logotyp

lub

strona
wewnątrz pisma

strona
wewnątrz pisma

cena: 7500 zł

cena: 6000 zł

Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT
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Ceny modułów reklamowych w przewodniku zakupowym InfoProdukt

wewnątrz pisma

cena: 4500 zł

P

wewnątrz pisma

rozkładówka – 9000 zł

cena: 4500 zł

cena: 5000 zł

235 x 160 mm

64 x 320 mm

+ 4 mm na spad

117 x 320 mm
+ 4 mm na spad

3/4
pion

+ 4 mm na spad

L

171 x 320 mm
+ 4 mm na spad

235 x 320 mm
+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

235 x 320 mm

1/4
pion

1/2
pion

1/2
poziom

cena: 2500 zł

235 x 80 mm

102 x 140 mm

102 x 72 mm

+ 4 mm na spad

bez spadów

cena: 4000 zł

bez spadów

cena: 4000 zł

1/4
strony
1/4
poziom

cena: 2500 zł

cena: 2500 zł

Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

1/8
strony

cena: 1500 zł
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w wydaniu On-Line
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

cena: 750 zł

120 x 325 mm

240 x 160 mm

rozkładówka – 1500

cena: 750 zł
175 x 325 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 1500 zł

strona

1/2
pion

1/4
pion

1/2
poziom

cena: 500 zł

63 x 325 mm

240 x 80 mm

105 x 152 mm

Linkowanie film

bez spadów

+ 4 mm na spad

cena: 800 zł

+ 4 mm na spad

cena: 800 zł

Linkowanie prezentacja

Linkowanie strona

lub

cena: 500 zł

cena: 300 zł

Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

cena: 200 zł

