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Wykaz odbiorców InfoProdukt  Narzędzia, Warsztat, Dom, Ogród
(stan na dzień 2 stycznia 2021)

Kanał niezależny, dealerzy: sklepy niezależne z przewagą narzędzi i elektronarzędzi (2239),  
sklepy niezależne z przewagą sprzętu do pielęgnacji ogrodów (1789), niezależne sklepy elektryczne (701).

Kanał specjalistyczny; odbiorcy finalni: produkcja i usługi stolarskie (3914), montaż mebli (1229),  
studia zabudowy kuchennej (1622), usługi ogólnobudowlane (13211), usługi brukarskie (1439),  
usługi dekarskie (2024), usługi remontowe i wykończeniowe (14040), utrzymanie zieleni (2223),  

utrzymanie czystości (3457), warsztaty samochodowe (15995), instalatorzy KNX (468).

Zwizualizowane sieci sklepów elektrycznych i oświetleniowych: Onninen (36), Efli (16), Kim (5), Apis (8),  
Hempis (6), Doko (13), Eltech (6), Elektro-Hurt (17), Hurtownia Elektryk (18), Asaj (14), Benmar (4),  

Bychowo (5), Ele-Comp (4), Elektret (8), Elhurt-Elmet (7), El-Max (9), Grodno (69), Elektromid (3), A-T (80), 
Enexon (30), Alfa-Elektro (63), Kopel (27), Kaczmarek (95), Elektro-Spark (13), Tim (23), Mors (29),  

Nowa France (37), Ins-El (23), Acel (7), Fega (8), Libra (11), Candela (5), El-Kab (5), Solar (17), Magma (6), 
Eltom (3), Elektra (11), Elhurt Sp. Z o.o. (6), Elus (6), El12 (12), Elkabel (9), Ampery (3), El-Maro (11),  

Art-El (4), Elektrotek (3), Centrotech (6), Multimat (7), Energokabel (5), Dynamik (4), Bargo (9), Dorian (7), 
Kabis (6), Elpie (5), Kwant (20), Karel II (6), Mega Sp.J. (5), El-Kag (11), Krak – Old (4), Lubar (6).

Zwizualizowane sieci sklepów (narzędzia, elektronarzędzia): Matex (19), Majster (38), Jasam (7),  
Koszałka (11), Metalzbyt Gdańsk (5), Onninen (36), Centrobud (7), Efli (16), Kim (5), Apis (8), Benmar (4), 

Nycz (4), Hempis (6), Doko (13), Eltech (6), Hilti (11), Grene (172), Bysewo (6), Würth (38), Asmet (8),  
AB Bechcicki (22), CP Trade (15), Tormet (5), Mat-Bud (5), Budchem (4), PW Kram (4),  

Globex (5), Majster Białystok (4),  
Unimet (11), Toya-Stanmar (8), CT Eltech (17), Sukces Zamocowania (24), Banach (6), A-Z Serwis (3),  

Agrotop (4), Modest (4), Agromech (3), Kurt König (4), Agroma Olsztyn (38), Jerzy Sudoł (4),  
Szlifmar (4), Kupczyk (5), CT Krab (4), Asmet Puławy (4), Tado (4), Mirex (4), Kontakt S.A. (6), Hadex (8), 

Elektro-Hurt (17), Rywal-RHC (20), Brammer (18), Hurtownia Elektryk (18), Alfa Sp.J. (3), Tytan (3),  
Ardom (5), Stobud|Sabo (7), Wrobud (5), Elmet Rzeszów (4), Hafner (14), Alpex – Toruń (7),  

Bętkowski Service (5), Budmech (3), Metalzbyt Polska (8), PGN (3), Postech (4),  
Pracownie Zieleni Banach (6), Rotor (6), Elektret (8).

Hipermarkety, supermarkety, cash&carry, dyskont: Auchan (75), BricoMarche (171), Carrefour (91), 
Castorama (85), E.Leclerc (45), Jula (15), Leroy Merlin (69), Makro Cash and Carry (29),  

Merkury Market (19), Obi (59), PSB Mrówka (323), PSB Profi (70), Selgros Cash and Carry (19),  
Tesco (97)*, Zacisze (6), Patio Color (36).

Kanał VIP: kadra zarządzająca kanału dystrybucyjnego – narzędzia, elektronarzędzia (504),  
kadra zarządzająca kanału przedstawicielskiego – narzędzia, elektronarzędzia (677),  

kadra zarządzająca kanału internetowego (100).
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UWAGA!
Podane liczby mogą ulec w ciągu roku zmianie. 

Nakład drukowany, wysyłka cyfrowa oraz zakres objętościowy magazynu uzależnione są od poruszanej tematyki, grupy docelowej dodatków tematycznych  
oraz aspektów komercyjnych i logistycznych (ostatecznej wagi magazynu). Pojedynczy rekord jest przypisany do jednego adresu. W praktyce do jednego punktu może docierać od 1 do 25 

egzemplarzy. Wszystkie osoby i firmy związane z branżą urządzeń elektrycznych, spalinowych, narzędzi ręcznych oraz pokrewnych są stale monitorowane i aktualizowane.

*sklepy i firmy w trakcie upadłości, przejmowania i/lub restrukturyzacji.

Bazy danych InfoMarket podlegają ochronie prawnej.


