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TOP PrOdukT – nowość!

Dodatek komercyjny TOP Produkt to najnowsza pozycja wydawnicza 
InfoMarketu, skierowana zarówno do kanału branżowego (B2B), jak 
i odbiorców indywidualnych (B2C). Występuje on zarówno w wersji 
drukowanej, jak i cyfrowej i jest szeroko dystrybuowany w obu seg-
mentach rynku.

TOP Produkt w prosty, czytelny i zarazem atrakcyjny sposób prezen-
tuje najciekawsze produkty i usługi adresowane do różnych branż  
w poszczególnych porach roku, charakteryzujących się wzmożonym 
popytem i zwiększoną sprzedażą. Niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia ze świętami Bożego Narodzenia czy komunijną gorączką za-
kupową, TOP Produkt z założenia prezentuje najciekawsze, tzw. topo-
we, propozycje produktów czy usług. 

Niezmiernie ważny jest fakt, że są one wszystkie wybierane i pole-
cane przez producentów i wprowadzających. To aspekt szczególnie 
istotny, bowiem licznym akcjom i promocjom w owym czasie nie za-
wsze towarzyszy ofertowa aktualność, rzetelność marki czy jakość, 
funkcjonalność, ale i sama przydatność produktów.

Dodatek TOP Produkt nie jest pozycją stałą w ofercie InfoMarketu,  
a jedynie okazjonalną (pojawia się maksymalnie dwa razy w roku). 
Ma on także całkowicie odmienny układ graficzny (layout). Zależnie 
od wykupionego pakietu klient może mieć wyłącznie do swojej dys-
pozycji dwie, sąsiadujące ze sobą strony (tzw. rozkładówkę) lub po-
jedynczą stronę bądź moduł, na których zamieszczone są zalecane 
produkty. W praktyce może być ich maksymalnie od 3 do 5 na stronie, 
a w module zamkniętym 1. Prezentowanym produktom poza marką 
i symbolem towarzyszą: logotyp marki, zdjęcie aranżowane, krótkie 
opisy funkcji i rozwiązań oraz kod QR.

Ułożeniem modułów, oprawą graficzną i składem zajmuje się kom-
pleksowo redakcja TOP Produktu. Jedynym zadaniem klienta jest 
ustalenie listy oraz dostarczenie w wyznaczonych terminach materia-
łów graficznych, parametrów oraz linków z przekierowaniem na stro-
ny (oddzielnie dla każdego z produktów). Dodatkowo klienci mogą 
skorzystać z narzędzi multimedialnych i za pomocą różnych ikon  
(wersja mobilna dodatku) załączyć prezentację, film czy ulotkę.
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w dodatku komercyjnym TOP PRODUKT
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cena: 5000 zł

235 x 320 mm

II
okładka
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cena: 7000 zł

235 x 320 mm

IV
okładka
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cena: 5000 zł

235 x 320 mm

III
okładka

Podane ceny nie zawierają podatku VAT
Negocjacje mile widziane!
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235 x 320 mm

Logotyp cena: 5000 zł

235 x 320 mm
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Cała strona

235 x 320 mm
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Rozkładówka

235 x 320 mm
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Rozkładówka
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cena: 7500 zł

Logotyp + IV okładka – cena: 8000 zł

cena: 2500 zł

235 x 107 mm

1/3 strony

cena: 1000 zł

78 x 107 mm

1/6 strony


