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InfoProdukt 2018 – stałe wkładki redakcyjne
Numer
(miesiąc)

Wykaz stałych tematów redakcyjnych cyfrowego przewodnika zakupowego InfoProdukt z multimediami IP InfoDigital oraz aplikacją IP DataBenchmark
Nazwa wkładki InfoProdukt 1

Zakres tematyczny poradnika

Nazwa wkładki InfoProdukt 2

Zakres tematyczny poradnika

Data ukazania się
wkładki na rynku

Data nadsyłania
materiałów reklamowych

Data nadsyłania
materiałów redakcyjnych

1/2018
(styczeń)

Roboty sprzątające

Odkurzacze roboty automatyczne, roboty mopujące, roboty myjące
okna, roboty czyszczące rynny, akcesoria...

Zmywarki do naczyń

Zmywarki standardowe i kompaktowe
(wolnostojące i do zabudowy), środki czystości,
chemia do zmywarek, akcesoria...

02.01.2018

04.12.2017

2.11.2017

2/2018
(luty)

Żelazka i stacje pary

Żelazka tradycyjne, parowe i turystyczne, stacje i systemy pary,
parownice – steamery...

Okapy kuchenne

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

01.02.2018

02.01.2018

1.12.2017

3/2018
(marzec)

Pralki automatyczne

Pralki automatyczne (wolnostojące i do zabudowy), pralkowirówki,
wirówki, proszki, detergenty, chemia, akcesoria...

Golarki i maszynki męskie

Golarki rotacyjne i foliowe, trymery, maszynki do włosów,
zestawy do pielęgnacji (grooming, barbering),
akcesoria i kosmetyki...

01.03.2018

01.02.2018

02.01.2018

4/2018
(kwiecień)

Suszarki i pralkosuszarki

Suszarki i pralkosuszarki (wolnostojące i do zabudowy),
maglownice, steamery (parownice), środki odświeżające,
akcesoria...

Klimatyzatory i wentylatory

Klimatyzatory i wentylatory, oczyszczacze i osuszacze,
systemy wentylacji, konserwacja, akcesoria...

02.04.2018

01.03.2018

01.02.2018

5/2018
(maj)

Telewizja cyfrowa

Telewizory, projektory, platformy i usługi cyfrowe, dekodery,
anteny, odtwarzacze BD, 4K, uchwyty, akcesoria...

Wyciskarki tradycyjne i wolnoobrotowe

Wyciskarki tradycyjne i wolnoobrotowe (ręczne
i mechaniczne), sokowirówki, drylownice, osprzęt, akcesoria...

02.05.2018

02.04.2018

01.03.2018

6/2018
(czerwiec)

Cyfrowe media przenośne

Nawigacje rowerowe, opaski fitness, zegarki sportowe, aplikacje,
smartwatche, drony, kamery sportowe, akcesoria...

Sprzęt chłodniczy i mrożący

Chłodziarki, chłodziarkozamrażarki, zamrażarki, kostkarki,
winiarki, humidory, lodówki turystyczne, pojemniki,
akcesoria...

01.06.2018

02.05.2018

02.04.2018

7/2018
(lipiec)

Roboty kuchenne

Roboty kuchenne ręczne, wieloczynnościowe, blendery, smoothie
makery, maszynki wieloczynnościowe, maszynki do mięsa,
akcesoria...

Kuchnie wolnostojące

Kuchnie wolnostojące gazowe, gazowo-elektryczne
i elektryczne, tradycyjne i poszerzane (profesjonalne),
akcesoria...

02.07.2018

01.06.2018

02.05.2018

8/2018
(sierpień)

Systemy audio

Systemy audio, zestawy segmentowe, odtwarzacze sieciowe,
multiroom, systemy kina domowego, kolumny, słuchawki, audio
przenośne; kable, akcesoria...

Czajniki elektryczne

Czajniki elektryczne stacjonarne i turystyczne,
zestawy do herbat i ziół, podgrzewacze wody, akcesoria...

01.08.2018

02.07.2018

01.06.2018

9/2018
(wrzesień)

Zlewozmywaki i baterie
kuchenne

Zlewozmywaki i baterie kuchenne, młynki, systemy segregacji
i organizacji kuchni, kosze, deski, akcesoria...

Nawilżacze i oczyszczacze

Nawilżacze i oczyszczacze powietrza, jonizatory, osuszacze,
preparaty, konserwacja, akcesoria...

03.09.2018

01.08.2018

02.07.2018

10/2018
(październik)

Płyty grzewcze

Płyty grzewcze gazowe, elektryczne i mieszane, płyty
z wbudowanymi okapami, środki czyszczące, naczynia, akcesoria...

Ekspresy do kawy

Ekspresy do kawy wolnostojące i do zabudowy do użytku
domowego, młynki, kawa, kapsułki, akcesoria...

01.10.2018

03.09.2018

01.08.2018

11/2018
(listopad)

Odkurzacze domowe

Odkurzacze domowe workowe i bezworkowe, wet&dry, piorące,
urządzenia parowe, mopy, filtry, worki, akcesoria...

Urządzenia nietypowe AGD

Urządzenia do sous vide, szuflady grzewcze, chłodzenie
szokowe i inne...

02.11.2018

03.09.2018

03.09.2018

12/2018
(grudzień)

Piekarniki i urządzenie parowe

Piekarniki, urządzenie do gotowania na parze, kuchenki
mikrofalowe, szuflady grzewcze, naczynia żaroodporne, chemia
do czyszczenia, akcesoria...

Urządzenia do stylizacji włosów

Suszarki do włosów, suszarkolokówki, prostownice, lokownice,
urządzenia automatyczne, golarki, depilatory, maszynki,
trymery, akcesoria...

03.12.2018

02.11.2018

01.10.2018

InfoMarket R – wydanie główne, dostępne w kanale klasycznym elektro AGD, RTV, IT, Foto, Media (sieci handlowe, sklepy rodzinne oraz internetowe); InfoMarket D – wydanie główne, dostępne w kanale klasycznym AGD zmechanizowanego i niezmechanizowanego, (hurtownie, sieci handlowe, sklepy rodzinne oraz internetowe);
InfoMarket S – wydanie dostępne w kanale studiów kuchennych i aranżacji wnętrz, Meble kuchenne, Organizacja kuchni, Salon, Design; InfoMarket Y – wydanie dostępne w kanale narzędziowym, dom, warsztat, ogród, sklepy niezależne, sieci handlowe, sklepy internetowe;
InfoMarket H – wydanie dostępne w kanale hotelarskim, restauracyjnym i gastronomicznym, sklepach niezależnych, sieciach i hurtowniacg kanału HoReCa oraz sklepach internetowych.
Uwaga! Podane tematy, ilość wydanych wkładek, ich tematy oraz daty wydawnicze mogą ulec w ciągu roku zmianie.

