
MEDIA  
2023



2

Od redakcji

 redaktor naczelna miesięcznika „Handel"

NADRZĘDNYM CELEM „HANDLU” JEST WSPIERANIE ROZWOJU 
DETALISTÓW. INFORMUJEMY, INSPIRUJEMY, RADZIMY. Jesteśmy 
dwukierunkowym głosem biznesu detalicznego – z jednej strony serwujemy istotne  
dla branży informacje, a z drugiej – przekazujemy jej głos dalej.

Jeśli informujemy np. o nowym prawie czy rozwiązaniu finansowym, to pokazujemy 
także, jak wpływa na biznes i jak do niego podejść, by było to korzystne dla sklepu.  
Jeśli zauważamy nadchodzące trendy na rynku FMCG, to piszemy o nich po to, 
by znowu podpowiedzieć, dlaczego i jak na nie zwrócić uwagę. Gdy przedsiębiorcy 
zwracają się do nas z problemami czy wątpliwościami, to grono ekspertów  
(np. prawa podatkowego, finansów czy merchandisingu), z którym współpracujemy, 
odpowiada i radzi naszym czytelnikom. Radzą też czytelnicy czytelnikom, pokazując 
swoje rozwiązania i sposób podejścia do danego tematu.

Jesteśmy więcej niż gazetą – jesteśmy portalem, podcastami, filmami wideo, 
konferencjami, raportami. Dodatkowo korzystamy z synergii, jaką uzyskujemy dzięki 
dwóm innym tytułom w naszym wydawnictwie, a także kanałom, wydarzeniom, 
doświadczeniom i kontaktom, które mają.

Do zadań podchodzimy niestandardowo. Słuchamy branży. I wiemy, że to dla niej  
tu jesteśmy 
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Handel  
– autorytet 
 i silne relacje

70 TYS.  
NAKŁADU

DOTARCIE
DO:

• właścicieli i kierowników 
niezależnych detalicznych 

sklepów spożywczych
• właścicieli i kierowników  

sklepów franczyzowych, 
zrzeszonych w grupach 

zakupowych
• kupców central zakupowych 

kanału nowoczesnego/sieci 
handlowych

• niezależnych hurtowni 
• drogerii

• producentów FMCG

PORADNIKOWE, 
INSPIRUJĄCE  
I NEWSOWE 

TREŚCI  
dla branży detalicznej

MNOGOŚĆ  
KANAŁÓW  

KOMUNIKACJI: 

• magazyn
• portal internetowy

• newsletter
• media społecznościowe

• konferencje
• podcasty

• materiały wideo

MIESIĘCZNIK  
BRANŻY RETAIL  

I FMCG



HANDEL T0:
– wydarzenia

HIT HANDLU  
Hit Handlu jest ważnym głosem detalistów, który pozwala definiować preferencje 
zakupowe Polaków i trendy rynkowe w FMCG. Plebiscyt jest realizowany od 20 lat przez 
wydawcę miesięcznika Handel, ale w tym roku ma zupełnie nową formułę!
www.hithandlu.pl

HIT HANDLU W NOWEJ ODSŁONIE TO:
• promocja nowości i innowacji produktowych
• prestiżowe wyróżnienie dla producentów oraz usługodawców z rynku FMCG
• 3 zróżnicowane grupy kategorii do wyboru - produkty, usługi, działania marketingowe
•  wyróżnienia dla najchętniej zamawianych przez detalistów produktów  

(54 kategorie produktowe)
• wyróżnienie producentów dających detalistom największe wsparcie sprzedażowe
•  nagrody za spektakularne działania towarzyszące wprowadzaniu nowości na rynek 

i budowanie dystrybucji (10 nowych kategorii)
• dodatkowe nagrody dla firm z sektora usługowego (4 kategorie usługowe)
•  dwa rodzaje nagród: wybór detalistów oraz nagrody przyznawane przez specjalnie 

powołane, eksperckie jury
•  wiarygodne informacje bezpośrednio od detalistów (badanie niezależnego instytutu 

badawczego)
•  jury złożone z ekspertów: przedstawicieli kanału nowoczesnego i tradycyjnego oraz 

praktyków komunikacji marketingowej.
• uroczysta gala wręczenia nagród
•  publikacja wyników i obszernego raportu merytorycznego na łamach magazynów 

„Handel” i „Media Marketing Polska" oraz we wszystkich serwisach online wydawcy.

W
YBÓR DETALISTÓW

HIT HANDLU
2023
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Handel  
– harmonogram  
wydawniczy

Nr wydania* Data wydania Materiały  
reklamowe

2 24.01.2023 16.01.2023
3 10.03.2023 28.02.2023
4 11.04.2023 31.03.2023
5 10.05.2023 5.05.2023 
6 12.06.2023 2.06.2023 
7/8 25.07.2023 17.07.2023 
9 11.09.2023 1.09.2023 
10 10.10.2023 2.10.2023 
11 13.11.2023 3.11.2023 

12/01/2024 11.12.2023 1.12.2023

*10 wydań w roku



6

Formaty i cennik reklam online 
na stronie handelextra.pl 
i w newsletterze handelextra.pl

PODSTRONA
PODSTRONADouble 

Billboard  
20000 zł

750x200 750x200

750x200

750x200

750x200

750x200

750x200

750x200

750x200

750x200

350x200

750x200

750x200

750x200

Double 
Billboard  
18000 zł

750x200

Double 
Billboard  
10000 zł

Double 
Billboard  
8000 zł

Rectangle 
6000 zł

Rectangle 
8000 zł

Double 
Billboard  
12000 zł

strona handelextra.pl

*   Emisja w modelu FF 
Czas ekspozycji 7 dni 
Emisja obejmuje stronę 
handelextra.pl oraz  
wysyłkę w codziennym 
newsletterze.

newsletter handelextra.pl

350x200



 Handel  
– formaty  
i cennik reklam

junior

28 000 zł

132x171

58 000 zł

410x260

1/2 strony poziom

19 000 zł

185x108

1/2 strony (pion)

19 000 zł

90x222

klasyczna  1/3 strony 
(poziom)

17 000 zł

185x74

1/3 strony (śródtekstowa)

17 000 zł

90x152

1/4 strony (śródtekstowa)

16 000 zł

90x108

Teaser

16 000 zł

52x145

1/4 strony pasek

16 000 zł

185x54

1/3 strony pasek

17 000 zł

185x74

Insert

48 000 zł

1/2 strony (pion śródtekst)

19 000 zł

90x104

2x 1/2 strony 
(panorama śródtekstowa)

rozkładówkaokładka

34 000 zł

205x260

1 strona

35 000 zł

390x108

Zdjęcie - informacja PR w dziale „Co nowego” - 5.000 zł

Cena netto + 23% VAT

Wymiary w wartościach netto

205x260

 II okładka – 40 000 zł

III okładka – 35 000 zł

IV okładka – 45 000 zł



 Handel  
– Zapraszamy 
 do kontaktu:

Anna Piskorz
Senior Product Manager
anna.piskorz@media.com.pl 
tel. 784 647 068

Paweł Balcerek
Dyrektor sprzedaży VFP Communications
pawel.balcerek@media.com.pl
tel. 602 674 030

Dawid Miedziocha
Account Manager
dawid.miedziocha@media.com.pl
tel. 608 283 030


