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InfoProdukt 2018 – wkładki komercyjne (opcjonalnie)

Numer                          
(miesiąc)

Wykaz opcjonalnych tematów komercyjnych multimedialnego przewodnika zakupowego InfoProdukt z multimediami IP InfoDigital

Nazwa wkładki InfoProdukt nr 1                                    Przykładowy zakres tematyczny poradnika                                        Nazwa wkładki InfoProdukt nr 2                                    Przykładowy zakres tematyczny poradnika                                        Proponowana  data 
ukazania się wkładki

Data nadsyłania 
materiałów reklamowych

Data nadsyłania 
materiałów redakcyjnych

1/2018                      
(styczeń) Monitorowanie otoczenia Stacje pogody (meteo), monitorowanie otoczenia, baby care, 

termometry, higrometry, ramki cyfrowe, itp.  Linie wzornicze Linie wzornicze AGD i RTV - sprzęt drobny AGD, wolnostojący  
i do zabudowy, spójne stylistycznie urządzenia audio i wideo, itp. 02.01.2018   04.12.2017   2.11.2017   

2/2018                                  
(luty) Słuchawki i głośniki Przewodowe i bezprzewodowe audio, dla graczy, soundbary  

i speakerbary, itp. Deski do prasowania Deski do prasowania tradycyjne, aktywne, pokrowce,  
akcesoria, itp. 01.02.2018 02.01.2018   1.12.2017   

3/2018                               
(marzec)

Dyski HDD, SSD, magazynowanie 
danych

Dyski do gromadzenia i przechowywania danych - HDD, SSD, 
serwery NAS, itp. Pakowanie próżniowe Pakowanie próżniowe, przechowywanie żywności,  

foliarki do żywności, pojemniki, itp. 01.03.2018 01.02.2018 02.01.2018   

4/2018                                  
(kwiecień) Smartfony i akcesoria

Smartfony, VR, szkła i folie ochronne, obudowy, słuchawki, 
uchwyty samochodowe, kable, ładowarki,  

zasilanie awatyjne, itp.

Suszarki do ubrań 
(niezmechanizowane)

Suszarki do ubrań niezmechanizowane; wewnętrzne  
i zewnętrzne, pionowe, poziome, wiszące, wieszaki, pokrowce, itp. 02.04.2018 01.03.2018 01.02.2018

5/2018                                    
(maj) Sprzęt Retro AGD i RTV Spójne linie stylistyczne, urządzenia domowe wykonane  

w konwencji retro, vintage, meble i szafki RTV, itp. Uchwyty RTV, szafki i meble Meble do sprzętu audio i wideo, "windy",  
maskownice, akcesoria, itp. 02.05.2018 02.04.2018 01.03.2018

6/2018                                
(czerwiec) Pamięć przenośna Rozwiązania do urządzeń mobilnych,  

karty pamięci, pendrive, itp. Winiarki i akcesoria Winiarki stacjonarne i przenośne, wolnostojące i do zabudowy, 
akcesoria sommelierskie, itp. 01.06.2018 02.05.2018 02.04.2018

7/2018                                 
(lipiec) Car audio Car audio wideo, nawigacje, rejestrowanie obrazu, karty pamięci, 

aplikacje, czujniki parkowania, transmitery, uchwyty, itp. Suszarki spożywcze Suszarki do warzyw i owoców, ziół i grzybów, przechowywanie  
i konserwacja, itp. 02.07.2018 01.06.2018 02.05.2018

8/2018                                 
(sierpień) Czajniki nieelektryczne Czajniki tradycyjne, ze stali nierdzewnej, imbryki, perkolatory, 

zaparzacze, serwisy i zastawa, akcesoria, itp. Szczoteczki do mycia zębów Szczoteczki elektryczne i tradycyjne, pasty do zębów, płukanki, 
akcesoria, itp. 01.08.2018 02.07.2018 01.06.2018

9/2018                          
(wrzesień)                    

Ręczne szatkownice  
i rozdrabniacze

Ręczne szatkowanie i rozdrabnianie, tarki, maszynki,  
pojemniki, akcesoria, itp. Monitory wizyjne Monitory biurowe, dla graczy, profesjonalne, uchwyty, 

konserwacja, itp. 03.09.2018 01.08.2018 02.07.2018

10/2018                            
(październik) Dyski sieciowe NAS Serwery NAS do zastowań biznesowych i domowych, integracja  

z systemami smarthome, "chmura", monitoring, itp. Serwisy kawowe Młynki, spieniacze mleka, filiżanki, dzbanki, szklanki, kawa, 
akcesoria baristyczne, itp. 01.10.2018 03.09.2018 01.08.2018

11/2018                            
(listopad) Świąteczny TOP 10 na prezenty Polecane TOP produkty na upominki świąteczne i nie tylko! Kino domowe Kompletne zestawy kina domowego, segmenty audio i wideo  

oraz kolumny do zestawiania, akcesoria i dodatki, itp. 02.11.2018 03.09.2018 03.09.2018

12/2018                            
(grudzień) Naczynia i formy żaroodporne Naczynia żaroodporne, formy do pieczenia, brytfanki,  

papier i folie do pieczenia, pojemniki, itp. Worki i akcesoria do odkurzaczy Worki, ssawki, szczotki, rury, akcesosoria zapachowe, itp. 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 hurtowniach kanału HoReCa oraz sklepach internetowych.

Wykaz obejmuje poradniki  komercyjne, których wydanie uzależnione jest od pozyskania sponsora głównego. Istnieje możliwość zmiany daty emisji i zakresu dystrybucji.


