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(miesiąc)

InfoMarket R – wykaz tematów i dodatków tematycznych na rok 2019
Data ukazania
się magazynu
na rynku

Data nadsyłania
materiałów
reklamowych

Data nadsyłania
materiałów
redakcyjnych

Pralki automatyczne

2.01.2019

5.12.2018

15.11.2018

Roboty sprzątające

1.02.2019

5.01.2019

15.12.2018

1.03.2019

1.02.2019

15.01.2019

1.04.2019

1.03.2019

15.02.2019

Telewizja cyfrowa

2.05.2019

1.04.2019

15.03.2019

Sprzęt chłodniczy

1.06.2019

2.05.2019

15.04.2019

Odkurzacze domowe

1.07.2019

1.06.2019

15.05.2019

Zmywarki wolnostojące i do zabudowy/Zlewozmywaki i baterie kuchenne...

1.08.2019

1.07.2019

15.06.2019

Oczyszczacze powietrza

1.09.2019

1.08.2019

15.07.2019

Płyty grzewcze

1.10.2019

1.09.2019

15.08.2019

2.11.2019

1.10.2019

15.09.2019

1.12.2019

2.11.2019

15.10.2019

InfoMarket (B2B)
branżowy magazyn ogólnoinformacyjny – wykaz tematów z opcjami sponsorskimi*

InfoProdukt (B2B/B2C)
branżowo-konsumencki poradnik zakupowy

Wolnostojące i do zabudowy, pralkowirówki, wirówki, suszarki, pralkosuszarki, chemia, akcesoria…

1/2019
(styczeń)

Oczyszczacze powietrza

Stacje pary, żelazka,
steamery do ubrań

Zestawy audio stereo

2/2019
(luty)

Golarki, maszynki i trymery
męskie

Multicookery, wolnowary,
sous vide, pakowanie próżniowe

Aplikacje nie tylko do obsługi
telewizorów/Stacje pogodowe

3/2019
(marzec)

Czajniki elektryczne/
Dzbanki i kubki filtrujące

Depilatory,
urządzenia IPL

Platformy VOD (IPLA, nc+Go,
Player + BOX)/
Wideorejestratory samochodowe

4/2019
(kwiecień)

Klimatyzatory (ogółem)

Grille elektryczne, frytownice
beztłuszczowe, raclette i fondue

Oświetlenie sklepowe/Deskorolki,
hulajnogi, rowery elektryczne

5/2019
(maj)

Digital Signage w handlu

Odkurzacze i urządzenia
akumulatorowe do sprzątania

Słuchawki i głośniki Bluetooth

6/2019
(czerwiec)

Masażery, kołnierze
i maty masujące

Wyciskarki wolnoobrotowe,
sokowirówki, smoothie makery

Odtwarzacze plików 4K wideo/
Soundbary

7/2019
(lipiec)

Płyty grzewcze
zintegrowane z okapem

Suszarki do owoców
i warzyw

Multiroom audio i wideo

8/2019
(sierpień)

Zestawy głośnikowe

Grzejniki konwektorowe, olejowe,
termowentylatory

Kable audio wideo (HDMI 2.1)

9/2019
(wrzesień)

Kuchnie wolnostojące

Roboty planetarne,
wieloczynnościowe,
miksery, blendery

Telewizory i monitory 8K/
System Dolby Atmos

Oczyszczacze, nawilżacze, osuszacze; urządzenia uzdatniające powietrze...

10/2019
(październik)

Dyski SSD i HDD,
pamięć przenośna

Parownice, myjki,
czyściki i mopy parowe

Żródła światła wysokiej jakości/
Streaming audio

Gazowe, elektryczne i mieszane, płyty z wbudowanymi okapami, środki czyszczące, naczynia, akcesoria…

11/2019
(listopad)

Suszarki do włosów,
suszarkolokówki, prostownice,
lokownice

Kuchenki mikrofalowe
wolnostojące
i do zabudowy

Telewizory (budżetowe) dla
Kowalskiego

12/2019
(grudzień)

Asystenci głosowi
w sprzęcie RTV i AGD

Urządzenia
do pielęgnacji ciała

Powerbanki i akumulatory/
Kolumny aktywne

Odkurzacze roboty automatyczne, roboty mopujące, roboty myjące okna, roboty czyszczące rynny, baseny, akcesoria…

Okapy kuchenne

Kominowe, wyspowe, do zabudowy, systemy wentylacyjne, filtry, preparaty, akcesoria…

EXTRA! Wkładka dostępna także w komplecie IM-SMK
Systemy audio

Zestawy segmentowe, odtwarzacze sieciowe, multiroom,
systemy kina domowego, kolumny, słuchawki, audio przenośne; kable, akcesoria…
Telewizory, platformy i usługi cyfrowe, dekodery, anteny, akcesoria…
Chłodziarki, chłodziarkozamrażarki, zamrażarki, kostkarki, winiarki, humidory, lodówki turystyczne, pojemniki, akcesoria…
Workowe i bezworkowe, z filtrem wodnym, akumulatorowe, wet&dry, piorące, filtry, worki, akcesoria…

Zmywarki/Zlewozmywaki

EXTRA! Wkładka dostępna także w komplecie IM-SMK

Ekspresy do kawy

Wolnostojące i do zabudowy, młynki, kawa, kapsułki, akcesoria…

TOP PRODUKTY (B2B) na gwiazdkę
EXTRA! Wkładka dostępna we wszystkich kompletach IM
Piekarniki

Urządzenie do gotowania na parze, szuflady grzewcze, naczynia żaroodporne, akcesoria…

*w opcji sponsorskiej możliwe są warianty: I okładka (zdjęcie aranżowane) wraz z logotypem, zdjęciem aranżowanym wewnątrz magazynu (starter)
oraz 4 stronicowy dodatek komercyjny (wkładka InfoProdukt) tylko i wyłącznie z ofertą sponsora.
Uwaga! Podane tematy, ilość wydanych wkładek, ich zakres tematyczny oraz daty wydawnicze mogą ulec w ciągu roku zmianie.

