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Branżowy magazyn edukacyjno-informacyjny „InfoMarket Y”
InfoMarket Y to branżowy magazyn handlowy o charakterze informacyjno-szkoleniowym. Do bezkonkurencyjnych atutów periodyku zaliczyć należy nowoczesną szatę graficzną, wysoki poziom wiedzy merytorycznej
oraz szeroki zakres mediów cyfrowych.
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. 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.
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 ponad
500 różnego typu wywiadów, informacji o promocjach i reportaży,
opracowujemy kilkadziesiąt raportów i analiz badawczych, prezentujemy ponad 1500 nowości i zestawiamy blisko 15.000 aktualnych
produktów z segmentu AGD, RTV, IT, foto, multimediów, oświetlenia,
elektronarzędzi czy armatury.
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 ma ujęcie kwartalne i ukazuje się tuż przed rozpoczęciem
danego kwartału. Dystrybuowany jest bezpłatnie. Na życzenie udostępniamy wykaz punktów handlowych oraz instytucji, do których
trafia InfoMarket Y.
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Pierwsza na rynku
myjka bezprzewodowa!
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Trudno wyobrazić sobie zakład stolarski czy ciesielski, który nie byłby wyposażony w pilarkę tarczową. Maszyny
te coraz odważniej wkraczają również
do warsztatów hobbystów.
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Wkrętaki

WZMOCNIONE
Producenci sprzętu elektronicznego od jakiegoś czasu powiększają swoją ofertę o smartfony oraz telefony komórkowe, którym niestraszne są nawet najtrudniejsze warunki pracy. Urządzenia te cechują się
wzmocnioną budową.
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W każdym warsztacie, ﬁrmie czy gospodarstwie domowym niezbędny
jest zestaw wkrętaków, gdyż łączenia
śrubowe spotkać można w większości
złożonych przedmiotów wytworzonych
przez człowieka.
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Trudno wyobrazić sobie zakład stolarski czy ciesielski, który nie byłby wyposażony w pilarkę tarczową. Maszyny
te coraz odważniej wkraczają również
do warsztatów hobbystów.
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WZMOCNIONE
Producenci sprzętu elektronicznego od jakiegoś czasu powiększają swoją ofertę o smartfony oraz telefony komórkowe, którym niestraszne są nawet najtrudniejsze warunki pracy. Urządzenia te cechują się
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Trudno wyobrazić sobie zakład stolarski czy ciesielski, który nie byłby wyposażony w pilarkę tarczową. Maszyny
te coraz odważniej wkraczają również
do warsztatów hobbystów.
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W każdym warsztacie, ﬁrmie czy gospodarstwie domowym niezbędny
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śrubowe spotkać można w większości
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III
okładka

cena: 10.000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 11.000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 500 zł

+ 4 mm na spad

cena: 1000 zł

IV

3

okładka

strona
wewnątrz pisma

cena: 12.000 zł

cena: 9500 zł

Insert do 10 g: 10.000 zł
Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT
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L

artykuł sponsorowany

P

strona

strona

186 x 325 mm

142 x 325 mm

rozkładówka – 12.000

cena: 7500 zł
97 x 325 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 6500 zł

+ 4 mm na spad

cena: 8500 zł

4/5
pion

3/5
pion

2/5
pion

cena: 3000 zł

240 x 160 mm

240 x 80 mm

84 x 152 mm

+ 4 mm na spad

cena: 5000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 6000 zł

1/5
strony

1/2
poziom
1/4
poziom

cena: 4000 zł

cena: 2500 zł

Insert do 10 g: 10.000 zł
Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

cena: 1500 zł

