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Dział/ 
Numer wydania

Informacyjny magazyn handlowy InfoMarket SMK

Sprzęt AGD FS/BI
Duży sprzęt wolnostojący  

i do zabudowy

Kuchnia i wyposażenie 
Zlewozmywaki, armatura,  

sprzęt kuchenny

Sprzęt AGD DAP
Sprzęt drobny elektryczny  

i nieelektryczny

Urządzenia RTV, IT, Media
Audio-wideo, mobile,  

multimedia, komputery

Klimatyzacja i oświetlenie
Klimatyzacja, wentylacja,  

źródła światła

1/2019
Wiosna

Sprzęt retro, vintage, 
old fashioned w segmencie AGD 

– nowe modele w starym, 
dobrym stylu

Zlewozmywaki 
i ich wyposażenie 

a organizacja kuchni 
– przegląd najciekawszych 

rozwiązań i modeli

Zrób to sam w domu 
– wypiekacze, maszynki 

do makaronu i mięsa, 
suszarki do żywności, itp.

Ekskluzywna instalacja 
telewizorów i sprzętu audio 

– od salonu 
przez kuchnię po… ogród

Nowoczesna klimatyzacja, 
czyli najlepsza jakość powietrza 

oraz estetyka 
i funkcjonalność wnętrz

2/2019
Lato 

Odpowiednie przechowywanie 
wina – winiarki wolnostojące 

i do zabudowy, 
humidory

Akcesoria kuchenne 
– nowoczesne, praktyczne 
i stylowe dodatki pomocne 

na co dzień w kuchni 

Przechowywanie żywności 
– zamrażarki szafkowe 

do zabudowy, 
pakowanie próżniowe

Źródła sygnału audio i wideo 
dla telewizorów, soundbary 

i urządzenia audio 
wspierające obraz

Ekologiczne źródła światła 
– bezpieczny wzrok, 

odpowiednie doświetlenie 
a parametry techniczne

3/2019 
Jesień

Smart AGD, IoT (Internet rzeczy) 
oraz platformy komunikacyjne 

– sterowanie i zakupy 
na odległość

Młynki do odpadków, 
segregacja odpadów i nieczystości 

– w trosce o czystość kuchni 
i środowiska

Domowe porządki 
w wersji smart 

– roboty sprzątające podłogi, 
okna, rynny i… baseny

Domowa 
sala kinowa kontra 

domowy salon do... gier; 
Monitoring wizyjny pomieszczeń

Stylowe, przenośne 
oczyszczacze i nawilżacze 

powietrza, kubatura pomieszczeń 
i usytuowanie

4/2019
Zima

Kuchnie wolnostojące: od wersji 
standardowych po modele 

semiprofesjonalne – kunszt designu, 
komfort użytkowania

Baterie kuchenne 
– najnowsze trendy wzornicze, 

kolory i materiały 
oraz rozwiązania i innowacje

Przygotowywanie potraw na parze 
– parowary i piekarniki parowe 

oraz urządzenia 
z funkcją mikrofal

Sprzęt AGD 
i elektronika użytkowa 

z systemami sterowania głosowego 
– od urządzeń po aplikacje 

Oprawy oświetleniowe 
do różnych pomieszczeń 
– elegancja i wydajność 
oraz jakość oświetlenia

Uwaga! Proponowane działy, tematy oraz daty wydawnicze mogą ulec w ciągu roku zmianie.


