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Narzędzia  Warsztat  dom i ogród  BudoWNictWo  ośWietleNie  HVac  BHP  Biuro  logistyka

Wykaz tematów i dodatków tematycznych infomarket y – Narzędzia Warsztat ogród – na rok 2019

Numer
(miesiąc)

temat
numeru!*

Narzędzia ręczne, 
osprzęt

Warsztat, budownictwo, remonty, 
BHP, komfort pracy

dom 
i ogród

infoProdukt
(standard)

infoProdukt
(sponsorski)**

infoProdukt
(sponsorski)**

1/2019
WIOSNA
(marzec)

audio 
i urządzenia 

mobilne 
w warsztacie

urządzenia 
pomiarowe strugi szlifierki 

kątowe
myjki 

ciśnieniowe kosiarki
drabiny 

i rusztowania 
– prace 

na wysokości

zamiatarki 
i odkurzacze 

do liści

2/2019
LATO
(czerwiec)

innowacje 
i trendy 

w elektro-
narzędziach

Narzędzia 
ręczne do prac 
remontowych

systemy 
antywibracyjne 

i odpylające

Frezarki 
górno-

wrzecionowe

ręczne
narzędzia
ogrodowe

elektronarzędzia 
akumulatorowe

szafki, 
wózki i stoły 
warsztatowe

odzież 
robocza

3/2019
JESIEŃ
(wrzesień)

Nagrzewnice Wiertła 
i otwornice

Wiertarki 
i młotowiertarki

środki 
ochrony 

BHP

Łuparki 
i rozdrabniacze 

do drewna
Pilarki 

łańcuchowe
Narzędzia 

dla elektryków

oświetlenie 
halowe 

/ lampy i latarki 
warsztatowe

4/2019
ZIMA
(listopad)

urządzenia 
mobilne 

– od biura 
do budowy

szczypce tnące 
i przecinaki

odkurzacze 
warsztatowe 

i przemysłowe
Wkrętarki

odśnieżarki 
/ traktory 
ogrodowe

Pilarki tarczowe 
ręczne 

i stołowe
Narzędzia 

glazurnicze
oczyszczacze 

powietrza

Uwaga! Podane tematy, ilość wydanych wkładek, ich tematy oraz daty wydawnicze mogą ulec w ciągu roku zmianie.

*  InfoMarket, główny temat numeru (opcja sponsorska)* – poszerzony materiał redakcyjny, omawiający daną tematykę oraz dedykowane jej produkty. W opcji sponsorskiej dostępne są:  
I okładka (zdjęcie aranżowane) wraz z logotypem oraz 4-stronnicowy dodatek komercyjny (wkładka InfoProdukt) z ofertą sponsora związaną z omawianym tematem numeru.

**  Mini dodatek produktowy (8-12 stron) jako oddzielna tematycznie publikacja. Realizacja projektu wyłącznie po rezerwacji Pakietu Sponsorskiego (10-12 tys. zł netto), w skład którego wchodzą: 
aranż główny + logotyp na I okładce magazynu, layout reklamowy wewnątrz – cała strona, szerszy zakres PR, itd. Dodatkowo do projektu mogą wejść komercyjnie maksymalnie 3 marki / firmy  
z danego segmentu produktowego.


