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Szanowny Partnerze!

Zanim poznasz wszystkie nasze atuty, zapamiętaj tylko jeden fakt:
InfoMarket to najdynamiczniej rozwijająca się spółka wśród mediów branżowych w Polsce.

Nie będziemy Cię też zanudzać informacyjnym potokiem słów. Wystarczy, że spojrzysz na ocean możliwości,  
jakie daje Ci współpraca z nami.

Pamiętaj!
Docelowo informacje o Tobie i Twojej firmie może przeczytać i zobaczyć nawet 40 tysięcy osób z handlu i wiele milionów 

potencjalnych klientów. Jesteśmy najlepszym rozwiązaniem na trudne czasy. Najbardziej bowiem efektywnie wypromujemy 
Twój produkt i Twoją firmę. Możesz oczywiście wydać trzy razy tyle na agencje, działania PR, prasę, radio i telewizję. 

Ale możesz też wydać dwa razy mniej...

Działania Konsumenckie

Obejmują redakcje, portale 
informacyjne oraz przewodniki 
i poradniki zakupowe zarówno 

własne, jak i dla klientów 
zewnętrznych.

Działania Tradowe

Obejmują własne magazyny 
branżowe, poradniki handlowe, 

strony internetowe  
oraz platformy edukacyjne;  

w tym e-learning.

Działania Kontentowe

W ich skład wchodzi dostarczanie 
informacji (kontentu) serwisom 

internetowym, redakcjom, 
telewizjom czy kanałowi  

digital signage.
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100sto razy lepiej

Rzetelna wiedza

Rating marek

aktualne modele rating marek nowości promocje top modele leksykon pojęć ciekawostki wszystko o gwarancji

rodzaje pralek producenci budowa i działanie funkcje i rozwiązania detergenty akcesoria
ekologia
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W NUMERZE: 
SUB-ZERO, WOLF
Dostępne w Polsce!

 ■ Od listopada br. marki Sub-Zero i Wolf dostępne są 

w House & More w salonie mieszczącym się w Domotece. 

Amerykańskiej produkcji sprzęty mają charakterystyczne 

wzornictwo, które z pewnością urozmaici rynek AGD. str. 8

FRANKE
20 lat w Polsce

 ■ Franke Polska dostarcza armaturę kuchenną oraz okapy, 

a od kilku lat także wysokiej klasy sprzęt AGD – piekarniki, 

płyty, chłodziarki i zmywarki. Kompleksową ofertę  rmy uzu-

pełniają systemy do sortowania odpadków. Rok 2013 to dla 

marki niezwykły jubileusz – 20 lat na polskim rynku. str. 10

MSH
Ruszyła sprzedaż w Internecie

 ■ Holding Media-Saturn uruchomił swoje sklepy interen-

towe pod adresem www.saturn.pl oraz www.mediamarkt.pl. 

Klienci MSH mogą wybierać i kupować produkty spośród po-

nad 100 tysięcy pozycji, 24 godziny na dobę. str. 12

Do klas efektywności energetycznej na sprzęcie chłodniczym i pralniczym, zmywarkach i klimaty-

zatorach przyzwyczaili się już zarówno konsumenci, jak i producenci zobowiązani do znakowania. 

Etykiety to nie tylko kolorowy dodatek, ale skondensowany przewodnik dla każdego kupującego, 

któremu zależy na tym, aby w gospodarstwie domowym ograniczyć zużycie energii elektrycznej, 

wody czy detergentu, a więc koszty eksploatacyjne urządzenia, już na etapie podejmowania decy-

zji zakupowej.

Etykiety energetyczne weszły na stałe do polskiej rzeczywistości w 1995 r. dzięki Dyrektywie Rady 92/75/EWG z dnia 22 wrze-

śnia 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych 

zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego. Od tego czasu pojawiły się na coraz większej liczbie sprzętów AGD, zmie-

nił się także ich wygląd na bardziej czytelny i zawierający więcej informacji przydatnych konsumentom.  str. 26 

Jeśli można, przykładowo, zrobić pranie albo przechowywać jedzenie przy użyciu urządzenia wykorzystującego mniej ener-

gii niż kiedyś, należy korzystać z takiej możliwości. Nie ma sensu zużywać więcej energii, żeby osiągnąć ten sam rezultat. 

Przez ostatnich dwanaście lat pobór energii przez urządzenia chłodzące, takie jak lodówki, zmniejszył się o połowę. Warto 

wiedzieć, że zakup chłodziarki klasy A+, zamiast A+++, to marnotrawstwo energetyczne wynoszące średnio 1,4 MWh 

w ciągu następnych dziesięciu lat użytkowania – mówi Luigi Meli, dyrektor generalny CECED. str. 27 

Etykiety
energetyczne

– co nowego?

80 lat na rynku!
Mimo ciągłego rozwoju Grupa Teka funkcjonuje w niezmienio-

nym kształcie od początku lat 70., kiedy to dr Klaus Graf został 

mianowany jej prezesem i rozpoczął okres internacjonalizacji 

 rmy. Dziś, aby kontynuować dynamiczny rozwój, musimy wy-

biegać w przyszłość jeszcze dalej, niż robiliśmy to do tej pory. 

Stąd też decyzje o zmianach strukturalnych wewnątrz grupy. 

Nie bez znaczenia jest również sytuacja ekonomiczna w Euro-

pie, szczególnie w Hiszpanii i Portugali, które do tej pory były 

głównymi rynkami zbytu dla naszej marki. – O  rmie, planach 

i inwestycjach opowiada Andrzej Szymański – prezes zarządu 

Teka Polska Sp. z o.o. 
str. 22

Sat-Digit-TV
W tym roku krakowska wystawa sprzętu satelitarnego 

Sat Krak zmieniła nazwę na Sat-Digit-TV i przeniosła się 

do Warszawy na teren Centrum Expo XXI do hali nr 4. 

Wystawie towarzyszy ł plebiscyt internautów SAT Kurier 

Awards na najlepsze produkty i usługi, którym przyzna-

no nagrody w 15 kategoriach. 
str. 74

Digital Signage 
Trends 2012 
po raz trzeci
W dniach 9–10 października br. w Warszawie zakończyła 

się trzecia edycja międzynarodowej konferencji Digital Si-

gnage Trends. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób 

zainteresowanych tematem cyfrowej komunikacji marke-

tingowej. 
str. 62

Telewizory 
– najnowsze 
rozwiązania 2012/2013
W tym roku pojawiło się kilka ciekawych rozwiązań, któ-

re w najbliższych latach będą wyznaczać kierunki roz-

woju telewizorów. Premierę rynkową w tym roku miały 

telewizory OLED, matryce LCD LED o dużej rozdzielczo-

ści 4K oraz wielkogabarytowe telewizory LCD LED Full HD 

o przekątnych nawet do 90 cali. str. 68

NADAJ STYL SWOJEJ KUCHNI

Kup produkt Russel Hobbs

objęty promocją, a otrzymasz

zwrot 20% ceny.

At the heart of your home

20%
zwrotu ceny

www.russellhobbs.com/style-up-your-home

Technologie dla konsumentów i profesjonalistów
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Twój news, produkt, nowość
trafiając do naszych baz może pojawić się w wielu miejscach, tak w ujęciu branżowym, jak i konsumenckim.

elektrospecjalisci.pl
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Pamiętaj!
Docelowo informacje o Tobie i Twojej firmie może przeczytać i zobaczyć nawet 40 tysięcy osób z handlu i wiele milionów 

potencjalnych klientów. Jesteśmy najlepszym rozwiązaniem na trudne czasy. Najbardziej bowiem efektywnie wypromujemy 
Twój produkt i Twoją firmę. Możesz oczywiście wydać trzy razy tyle na agencje, działania PR, prasę, radio i telewizję. 

Ale możesz też wydać dwa razy mniej...

Działania Konsumenckie

Obejmują redakcje, portale 
informacyjne oraz przewodniki 
i poradniki zakupowe zarówno 

własne, jak i dla klientów 
zewnętrznych.
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branżowe, poradniki handlowe, 
strony internetowe, programy  

(np. benchmarking)   
oraz platformy edukacyjne;  

w tym e-learning.

Działania Kontentowe

W ich skład wchodzi dostarczanie 
informacji (kontentu) serwisom 

internetowym, redakcjom, 
telewizjom czy kanałowi  

digital signage.
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Monitory LED
Monitory radzą sobie świetnie i to nie tylko dzięki wciąż 

trzymającemu się rynkowi komputerów stacjonarnych, 
ale właśnie dzięki komputerom przenośnym.

Monitor do biura?   str. 23 Ekran dla gracza   str. 42 Designerskie rozwiązania   str. 65


