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Od redakcji
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.
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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.
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Do zadań podchodzimy niestandardowo. Słuchamy branży. I wiemy, że to dla niej tu jesteśmy

redaktor naczelna miesięcznika „Handel"

Handel – autorytet i silne relacje
HANDEL T0:
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MIESIĘCZNIK
BRANŻY
FMCG
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80

TYS.
NAKŁADU

DOTARCIE
DO:
• właścicieli i kierowników
niezależnych detalicznych
sklepów spożywczych
• kupców central zakupowych
kanału nowoczesnego/sieci
handlowych
• stacji benzynowych
• niezależnych hurtowni
• drogerii
• producentów FMCG

PORADNIKOWE,
INSPIRUJĄCE
I NEWSOWE
TREŚCI
dla branży detalicznej,
zarówno z kraju,
jak i zagranicy

MNOGOŚĆ
KANAŁÓW
KOMUNIKACJI:
• magazyn
• portal internetowy
• newsletter
• media społecznościowe
• konferencje
• podcasty
• wideo

Handel – wydarzenia
W
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HIT HANDLU
Plebiscyt Hit Handlu jest realizowany nieprzerwanie od 20 lat przez
wydawcę miesięcznika Handel. To ważny głos detalistów, który
pozwala definiować preferencje zakupowe Polaków i trendy rynkowe
w FMCG. Wiarygodność wyboru zwycięskich produktów
potwierdzona jest dwuetapowym badaniem, które przeprowadzają
dwie niezależne firmy badawcze Brainlab i Centrum Monitorowania
Rynku (CMR).
www.hithandlu.pl

NEXT DAY WEEK
Next Day Week to wielowymiarowy projekt, którego organizatorami są
magazyny "Handel", "Media Marketing Polska" oraz "Food Service".
Łączymy nasze siły, aby w ciągu jednego tygodnia zaprezentować metatrendy,
podzielić się naszą wiedzą i dostarczyć inspiracji. Konsolidacja sił trzech
redakcji oraz wiedzy eksperckiej gości zaproszonych do projektu pozwala
na 360-stopniowe spojrzenie na zmiany, jakie zachodzą w branżach retail,
HoReCa i marketingowej wynikające z potrzeb konsumentów i nowych
uwarunkowań rynku.
www.nextdayweek.pl

Handel – projekty specjalne
EKSKLUZYWNA WSPÓŁPRACA Z NIELSENEM
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HANDEL jako jedyny polski tytuł prasowy został
zaproszony do ekskluzywnego zakomunikowania
na swoich łamach raportu „Breakthrough Innovation
Poland 2020" Nielsena (raporty publikowane są m.in.
na rynkach USA, Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej
od 2012 r.). Raport Nielsena to wyczekiwane przez branżę
podsumowanie najważniejszych trendów w innowacjach
oraz ogłoszenie zwycięzców – największych innowacji
branży FMCG.
Premiera raportu wsparta została poprzez wszystkie
kanały komunikacji: print, online i digital, w tym serię
podcastowych rozmów z ekspertami Nielsena.
Zwieńczeniem współpracy był udział Nielsena
w konferencji Next Day w ramach poświęconego
innowacjom panelu.
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MAREK RUDEK,
Innovation Business Partner,
NielsenIQ Bases

Z miesięcznikiem „Handel" i portalem
handelextra.pl współpracowaliśmy
m.in. przy okazji konferencji NextDay
Summit i publikacji raportu:
Nielsen Breakthrough Innovation.
Merytoryczne, przyciągające uwagę treści, podane
w różnej formie (artykułów, audio, wideo) oraz
połączenie kilku kanałów ich przekazywania (gazety,
portalu, podcastów dostępnych w aplikacjach
i wydarzeń) to wyróżniki tytułu. W naszej współpracy
widać było terminowość, kreatywność, znajomość
rynku i zarządzających nim.

Handel – dla czytelnika
TREŚCI:
• branżowe aktualności, premiery produktowe, tematy sezonowe
• praktyczne informacje: finanse, marketing, promocja, merchandising
• planowane kampanie, czyli podpowiedzi dla detalistów: w co się zatowarować, jak prezentować towar, jak wyposażać sklepy, jak efektywniej zarządzać
• poszerzone i dodatkowe treści w portalu www.handelextra.pl
CZYTELNY UKŁAD DZIAŁÓW I BLOKÓW TEMATYCZNYCH
E-HANDEL
Statystyki, przykłady
firm internetowych,
praktyczne porady,
jak założyć e-biznes

Dla kogo żywność
ekologiczna
Rok w rok rośnie sprzedaż produktów organicznych,
kolejni detaliści poszerzają tę część asortymentu
i chwalą się wynikami. Kto, kiedy i co wybiera?

N

ieco ponad 32% Polaków deklaruje, że
kupuje żywność ekologiczną „przynajmniej raz w tygodniu” oraz „przynajmniej raz w miesiącu” i tym samym można
ich zaliczyć do regularnych konsumentów
żywności ekologicznej. Z kolei 20% sięga po
żywność ekologiczną okazjonalnie, a 48% twierdzi, że nigdy kupuje tego rodzaju żywności*,
wynika z najnowszej edycji raportu „Żywność
ekologiczna w Polsce”, przygotowanego przez
Koalicję na rzecz bio, którą tworzą m.in. resort
rolnictwa, Carrefour i Polska Izba Żywności
Ekologicznej.
– W 2020 r. Polacy na produkty bio (sygnowane unijnym znakiem zielonego listka) wydali nieco ponad 776 mln złotych, biorąc pod
uwagę wyłącznie zakupy dokonane w sklepach
niespecjalistycznych. Warto podkreślić, iż pomimo iż rok 2020 upływał pod znakiem pandemii,
sprzedaż wartościowa tychże produktów kolejny rok z rzędu rosła dynamicznie. 23% wzrostu
w stosunku do roku ubiegłego to wzrost czterokrotnie szybszy niż wzrost sprzedaży koszyka spożywczego, a same wzrosty są wyższe niż
obserwowane rok wcześniej – mówi Monika
Dyrda, client director w NielsenIQ, cytowana
w raporcie.
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Podaje, że w koszyku spożywczym obserwujemy znaczną koncentrację sprzedaży produktów
certyfikowanych unijnym zielonym listkiem
– połowę stanowi obecnie siedem kategorii.
– Porównując strukturę sprzedaży do roku 2019,
obserwujemy istotne zmiany wśród najważniejszych dla sprzedaży koszyka bio kategorii. Oczywiście udział produktów bio różni się pomiędzy
kategoriami. Wśród monitorowanych przez
NielsenIQ kategorii spożywczych generujących
największą wartość produktów bio znajdziemy
produkty do żywienia małych dzieci, jogurty i napoje roślinne, a także produkty z kategorii soki,
nektary, napoje. Te pozycje nie dziwią. Żywność
w słoiczkach to kategoria, która wysunęła się na
pierwsze miejsce, generując największą sprzedaż wartościową certyfikowanych produktów
w roku 2020. Za nią plasuje się ubiegłoroczny lider – jogurty. Zaskoczeniem może być natomiast
obecność wódki wśród top kategorii bio (miejsce
szóste). I chociaż segment bio to tylko nieznaczny ułamek sprzedaży tej kategorii, ze względu na
jej wielkość ułamek ten stanowi 3,5% całego koszyka produktów certyfikowanych unijnym znakiem zielonego listka – dodaje Monika Dyrda.
Gdzie ekokonsumentów jest najwięcej? Najwyższy ich udział (deklarowany) odnotowano

Polscy konsumenci deklarują,
że najczęściej kupują ekologiczne
owoce, warzywa. Ponad 1/4 ich
kupuje je raz w tygodniu

w województwach śląskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz łódzkim. Wśród konsumentów,
którzy kupują żywność ekologiczną „przynajmniej raz w tygodniu” lub „przynajmniej raz
w miesiącu”, wyższy jest udział kobiet. Najczęściej po żywność ekologiczną sięgają osoby
w wieku od 36. do 45. roku życia, ale wysoki
udział konsumentów regularnych odnotowuje
się również wśród konsumentów od 25. do 35.
roku życia oraz od 46 do 55 lat* – czytamy w raporcie.
Zdecydowanie częściej zakupów żywności ekologicznej dokonują mieszkańcy miast, w tym
miast od 100 do 199 tys. mieszkańców oraz liczących 500 tys. mieszkańców i powyżej. Z kolei
najrzadziej żywność ekologiczną kupują mieszkańcy miast od 20 do 49 tys. mieszkańców oraz
respondenci zamieszkujący na wsi. Polscy konsumenci deklarują, że najczęściej kupują ekologiczne owoce, warzywa. Ponad 1/4 respondentów przyznała, że kupuje je „przynajmniej raz
w tygodniu”. Z kolei 63% badanych regularnie
zaopatruje się w ekologiczne jaja. Nieco rzadziej
konsumenci kupują pieczywo oraz przetwory
mleczne i mleko. Zakupów mięsa „przynajmniej raz w tygodniu” dokonuje 9% respondentów, a 13% deklaruje, że równie często kupuje ekologiczne wędliny. Rzadziej do koszyka
zakupowego ogółu konsumentów trafiają przekąski, zioła, przyprawy, herbata i kawa, orzechy
i bakalie oraz półprodukty i dania gotowe. Dotyczy to również produktów adresowanych do
dzieci i niemowląt, które częściej kupują młodsi
konsumenci z dziećmi na utrzymaniu – podają
autorzy raportu.
*Źródło badań: „Marketing, promocja
oraz analiza rynku: analiza wartości i struktury
rynku produkcji ekologicznej w Polsce,
ze szczególnym określeniem wartości jego
poszczególnych branż”

www.handelextra.pl

GŁOS BRANŻY
Dział, w którym prezentowane
są opinie właścicieli sklepów
dotyczące bieżących, nurtujących
detalistów tematów. Pytamy ścisłe
grono ekspertów praktyków
o najaktualniejsze tematy
i wypracowane przez nich
rozwiązania

ZIELONA PÓŁKA
Dział nawiązuje do
produktów naturalnych,
bio, z czystą etykietą
czy w opakowaniach,
które są bardziej
prośrodowiskowe

NA PÓŁCE | ZIELONA PÓŁKA

Fot. Shutterstock

HANDEL JUTRA
Nowe rozwiązania i trendy
w handlu i branży FMCG;
inspiracje i podpowiedzi,
na co warto zwrócić uwagę
w kontekście rozwoju
własnej działalności

39

ANALIZA
Badamy, wnioskujemy
i analizujemy sytuacje
na rynku, co się zmienia,
jakie trendy się rysują
i jak na to odpowiedzieć,
będąc detalistą

Handel – dla czytelnika
CZYTELNY UKŁAD DZIAŁÓW I BLOKÓW TEMATYCZNYCH
WYWIAD NUMERU
Rozmowy z prezesami
i członkami zarządów
firm detalicznych
o strategii,
rozwiązaniach,
inspiracjach, planach
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W SKLEPIE Z...
Przedstawiciele sieci
handlowych
i producenci dzielą
się tu spostrzeżeniami
odnośnie do
zorganizowania dobrze
działającego sklepu
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PANI KATARZYNO
Odpowiadamy
na problemy, bolączki
detalistów,
m.in. porady prawne,
finansowe i inne

WYPOSAŻENIE
I TECHNOLOGIE
Wygodne i efektywne
rozwiązania, innowacje,
trendy i nowości
na rynku wyposażenia
sklepów

5 KROKÓW DO
Podpowiadamy,
jak marketingowo,
komunikacyjnie itp. podejść
do rozwoju i problemów
prowadzenia biznesu
detalicznego

ZARZĄDZANIE
KATEGORIĄ
Pod lupę brane są
poszczególne kategorie
produktów, jak nimi
zarządzać i eksponować,
by zwiększyć rotację

Handel – dla czytelnika
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RAPORTY SPECJALNE
Przekrojowe raporty mające ułatwić zarządzanie sklepem jako firmą. Zawartość merytoryczną raportów stanowią pogłębione analizy,
opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości.
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MOTORYZACJA

FINANSE
I UBEZPIECZENIA

HIT HANDLU

NEXT DAY

Handel – dla czytelnika
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RAPORTY SEZONOWE
Opracowania dotyczące poszczególnych kategorii: asortymentu, sezonu, okolicznościowe, będące analizami kategorii,
pokazujące zachowania konsumenckie i trendy.
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WAKACJE

PO WAKACJACH

WIELKANOC

BOŻE NARODZENIE

KARNAWAŁ

Handel – dla reklamodawcy
ZAANGAŻOWANIE I UWAGA CZYTELNIKA
• Prasa buduje zaangażowanie odbiorcy; czytelnicy mają znacznie większe zaufanie do informacji zawartych
w magazynach branżowych. Czynniki takie, jak zaufanie i wiarygodność prasy branżowej wzmacniają przekaz
reklamowy prezentowanych produktów, usług i marek
DOSTĘPNOŚĆ I WSPÓŁCZYTELNICTWO
• Jeden odbiorca wraca do tego samego wydania kilka razy
• Dodatkowo z jednym wydaniem Handlu może mieć kontakt wielu czytelników
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PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ I SWOBODNY WYBÓR
• Miejsca reklamy
• Konkretnego wydania i czasu emisji (np. z dużym wyprzedzeniem i reemisją w kolejnych terminach)
• Obecności kontekstowej w stałych działach i raportach
• Niestandardowych formatów i form komunikacji
• Artykułów promocyjnych i notek produktowych

–
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KONSULTACJE
• Dział reklamy, bazując na wnioskach z badania eyetrackingowego, chętnie doradza reklamodawcom.
Celem jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów z publikowanych reklam

Handel – korzyści dla reklamodawców
REKLAMA NA ŁAMACH HANDLU TO:
multikanałowa
cross-promocja w ramach
jednego wydawnictwa
szerokie dotarcie

– wysoki nakład
(80 tys. egz.)

precyzyjne dotarcie

– czyli imienna
dystrybucja
(około 60 tys. egz.)

wysoka jakość
treści
merytorycznych

– do dyspozycji przestrzenie
reklamowe w magazynach
i portalach:
„Media Marketing Polska”,
mmponline.pl, „Food Service”,
ouichef.pl, handelextra.pl

dobra ekspozycja
własnych produktów i usług

MEDIA Handel 2022

niezakłócony odbiór
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poprzez optymalne
proporcje
reklam vs. treść

– niestandardowe formaty
reklamowe: sampling, Z-gate,
minirozkładówka, reklamy widzące
się, french door (skrzydełko),
banderole, sztywne strony,
advertoriale, podcasty

jakość
papieru
wygodny
format

Nasze mocne strony
– najstarszy tytuł prasy handlowej w Polsce, dostępny na rynku od 1993 r.
– szerokie i precyzyjne dotarcie do grupy docelowej
– zezwolenie na reklamę alkoholi mocnych (magazyn B2B)
– raporty tematyczne, artykuły branżowe
– nowe sekcje tematyczne: branża finansowa, ubezpieczeniowa i motoryzacyjna
– atrakcyjne formy dziennikarskie (podcasty, wideo); możliwość współpracy w mediach online
– sylwetki detalistów i właścicieli sieci na okładkach
– inwestycje w badania jakościowe/eye-trackingowe prasy handlowej
– „Handel” to jedyny miesięcznik branżowy w Polsce, którego bohaterami okładkowymi są detaliści i właściciele sieci

MEDIA Handel 2022

– wyróżnikiem marki „Handel" jest możliwość zamieszczenia zapowiedzi reklamowych na okładce (4 okienka);
ze względów wizerunkowych nie sprzedajemy pierwszych okładek
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– siła networkingu podczas eventów własnych (Next Day Week, Hit Handlu)
– stała współpraca z pozostałymi tytułami wydawnictwa = zwiększenie dotarcia
– „Handel” i HandelExtra.pl to partnerzy lub patronu medialni najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce
– wydawnictwo będące część niemieckiego koncernu wydawniczego DFV Mediengruppe

Serwis handelextra.pl
SERWIS HANDELEXTRA.PL TO CODZIENNA PORCJA NAJŚWIEŻSZYCH
I NAJISTOTNIEJSZYCH INFORMACJI Z BRANŻY FMCG. Treści serwisu kierowane są
do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką handlową i branżą FMCG. Wiedzę z serwisu
czerpią także przedstawiciele galerii i sieci handlowych, sklepów niezależnych, e-commerce, producenci dóbr
szybkozbywalnych, firmy wyposażeniowe i technologiczne oraz agencje public relations i media.
NAJWAŻNIEJSZE SEKCJE TEMATYCZNE:

TYLKO U NAS

MEDIA Handel 2022

Ekskluzywne treści,
analizy, ekspertyzy,
wywiady
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HANDEL

Bieżące informacje ze świata handlu
w Polsce i na świecie. Analizy,
rankingi, trendy, wywiady, zmiany
personalne, wyniki finansowe
i plany sieci handlowych, newsy,
raporty (własne – współpraca
z Ogólnopolskim Panelem
Badawczym Ariadna,
i najważniejszymi instytutami
badawczymi w branży FMCG – GfK,
NielsenIQ, CMR, Mintel, PMR, inne),
portrety sklepów, najciekawsze
inicjatywy handlowe (nowe formaty
sklepów) z rodzimego rynku i nie tylko
RAZ W ROKU PUBLIKACJA
AUTORSKIEGO RANKINGU
„TOP 30 SIECI FRANCZYZOWYCH
W POLSCE”.

E-COMMERCE

Bieżące informacje
o e-sprzedaży
w Polsce i na świecie.
Analizy, rankingi,
trendy, wywiady,
zmiany personalne,
wyniki finansowe
e-sklepów, newsy,
raporty, kierunki
rozwoju, rozwój
branż powiązanych
z e-commerce,
np. automatów do
odbioru przesyłek,
logistyki

U PRODUCENTA

Analizy, rankingi, trendy,
prawo, wywiady,
zmiany personalne,
wyniki finansowe
i plany poszczególnych
firm, newsy, raporty,
najciekawsze inicjatywy
(wejście
w nowe kategorie,
działania
prośrodowiskowe, itp.),
rozwój branż powiązanych
z tematyką producencką,
np. opakowań

NOWOŚCI

PREMIERY/KAMPANIE/
PROMOCJE. Debiuty
rynkowe nowych na
rynku FMCG marek
i produktów (także
w kategorii chemii
gospodarczej), aktualne
kampanie reklamowe
i najciekawsze promocje.
Od niedawna materiały
te dotyczą nie tylko
producentów, ale i sieci
handlowych

ALKOHOLE

Nowości
produktowe, analizy
i trendy na rynku
alkoholi. Materiały
udostępniane
zgodnie
z obowiązującym
stanem prawnym

DROGERIA

Ekskluzywne
analizy dotyczące
poszczególnych kategorii
produktów drogeryjnych
i chemii gospodarczej.
Nowe koncepty
i placówki największych
(ale i mniejszych) sieci
drogeryjnych w Polsce.
Ich plany, wyniki,
ciekawe inicjatywy,
kampanie, promocje,
zmiany personalne

Serwis handelextra.pl
PODCASTY I MATERIAŁY WIDEO
Treści magazynu i portalu wzbogacone są także formatami audio, takimi jak wideo i podcasty. Podcasty to ukłon
dla zabieganych, którzy lubią słuchać. Redakcja nagrywa podsumowanie najważniejszych newsów tygodnia,
rozszerzone o rozmowę na tematy dla branży ważne.
Redakcja tworzy również autorskie materiały wideo, miniwywiady, które towarzyszą głównym artykułom
i zachęcają internautów do zapoznania się z całym tekstem

MEDIA Handel 2022

NEWSLETTER
To codzienna porcja informacji o handlu detalicznym,
hurtowym, producentach i nowościach produktowych.
Newsletter dociera w każdy dzień roboczy do ponad
3 tys. subskrybentów
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WERSJA MOBILNA
Reklamy w wersji mobilnej mogą poszerzyć przekaz poprzez dodatkowe możliwości digitalowe:
• spot reklamowy (maks. 5 MB, mp4)
• galerię zdjęć (.jpg)
• dźwięk mp3
• przekierowanie do sklepu internetowego, strony internetowej, adresu e-mail
Magazyn HANDEL oraz pozostałe tytuły wydawnictwa: „Media Marketing Polska” i „Food Service”
– dostępne są na wszystkie urządzenia mobilne z systemem Google Android, Apple iOS

MEDIA Handel 2022
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100
TYS.

4
TYS.

ŚREDNIA LICZBA
ODSŁON SERWISU
w miesiącu (od 3 lat serwis
odnotowuje
stały wzrost odsłon)

ŚREDNIE DOTARCIE
NEWSTLETTERA
DO SUBSKRYBENTÓW
wysyłka 5x w tygodniu
(dni robocze)

LINKEDIN

FACEBOOK

www.linkedin.com/handelextra

www.facebook.com/handelextra

Dzięki profilowi
na LinkedIn treści
HANDLU docierają
do menedżerów wysokiego
szczebla
i osób decyzyjnych
w firmach

TWITTER
twitter.com/HandelExtra

Handel synergia
KOMUNIKACJA 360O

Newsletter

Magazyn

MEDIA Handel 2022

Serwis
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Wydarzenia
SoMe

Synergia wydawnictwa
VFP COMMUNICATIONS jest wydawcą prasy branżowej, serwisów internetowych, a także organizatorem konferencji
branżowych oraz konkursów reklamowych; dostarcza profesjonalnych informacji osobom decyzyjnym z trzech segmentów rynku
B2B: media/agencje, FMCG, HoReCa. Wydawnictwo VFP Communications Ltd. jest częścią niemieckiego koncernu Deutscher
Fachverlag – jednego z największych dostawców informacji branżowych w Niemczech i w całej Europie.

Spójna
platforma
komunikacji

Współpraca
reklamowa

MEDIA Handel 2022

Współpraca
redakcyjna
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KOMUNIKACJA
I MARKETING
PRODUKCJA I HANDEL
TRENDY I BIZNES
RESTAURACYJNY

„MEDIA MARKETING POLSKA” TO PRESTIŻOWY
MAGAZYN BRANŻY MARKETINGOWEJ Z PONAD
20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM.
Czytelnikami są menedżerowie i specjaliści z branży marketingowej,
w tym także FMCG, reklamowej, pracownicy agencji, domów
mediowych, menedżerowie
i szefowie sprzedaży największych mediów.

MAGAZYN „FOOD SERVICE” I PORTAL OUICHEF.
PL TO SPECJALISTYCZNE MEDIA DLA BRANŻY
HORECA. Skierowane do szefów kuchni, restauracji,
barów, kawiarni, właścicieli i menedżerów restauracji,
hoteli, kadry zarządzającej sieciami, a także do foodies,
ludzi ciekawych gastronomicznych nowinek i otwartych na
trendy kulinarnego świata.

NAKŁAD: 6 tys. egz.
DYSTRYBUCJA: Ponad 4400 egz. trafia do prenumeratorów
• 39% prenumeraty trafia do marketerów, 29% do agencji i domów mediowych
• 500 egz. dystrybuowanych jest poprzez sieci sprzedaży prasy (Empik)
• 1000 egz. trafia do czytelników poprzez targi, konferencje, imprezy branżowe

NAKŁAD: 9 tys. egz.
DYSTRYBUCJA:
• 8000 egz. – dotarcie bezpośrednie do właścicieli i
menedżerów restauracji, kawiarni, hoteli
oraz szefów kuchni
• 1000 egz. – dostępne w sieciach Empik w Polsce

Handel – formaty i cennik reklam
2,00

1,00 (full page) 215 x 280

40 000 zł

430 x 280

II okładka

215 x 280

0,75

52 000 zł

rozkładówka

III okładka

215 x 280

142 x 248

47 500 zł

68 500 zł

IV okładka

215 x 280

37 500 zł

57 000 zł

0,50
197 x 119

MEDIA Handel 2022

klasyczna połówka
w pionie

29 000 zł

2 x 0,65
300 x 198

0,65

2 x junior page

junior page

22 000 zł

60 000 zł

36 500 zł

0,33

0,33

197 x 84,5

97 x 158

142 x 198

połówka poziom
klasyczna

1/3

29 000 zł

22 000 zł

0,25
97 x 121,5

0,25
85 x 121,5

0,25
97 x 121,5

2 x 0,50
300 x 148

2 x 0,25
210 x 121,5

1/4 klasyczna

1/4 zawieszona
w tekście

1z4

2 x 1/2 zawieszona
w tekście

2 x 1/4 poziom
zawieszona w tekście

19 000 zł

20 000 zł

8 750 zł

49 000 zł

31 000 zł

poziom

1/3

pion klasyczny

zdjęcie – nowości rynkowe

6 000 zł

FORMATY BANNERÓW
STRONA WWW/NEWSLETTER/iPHONE

wizytówka

3 500 zł

1. banner

(wymiary 750 x 100 pikseli) 2 500 zł*

2 x 1/3 poziom

prezentacja firmy (wymiary 197 x 119)

6 500 zł

2. banner

(wymiary 750 x 100 pikseli) 1 500 zł*

37 000 zł

insert do 20 g

57 000 zł

3. banner

(wymiary 120 x 400 pikseli) 1 000 zł*

2 x 0,33
414 x 84,5

–
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0,50
97 x 248

*za tydzień emisji

*Podane ceny są cenami netto; należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

HandelExtra.pl – formaty i cennik reklam
STRONA HANDELEXTRA.PL
S8

S11

FORMAT

S9
S7

S3
S1
S5

LOKALIZACJA

S4
S2

S6

MEDIA Handel 2021

S10

–
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*Podane ceny są cenami netto; należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
**Cena za ekspozycję tygodniową (7 dni roboczych)

n3

750X100

750X200

350X250

S1

3500 zł

4500 zł

-

S2

2500 zł

3500 zł

-

S3

2500 zł

3500 zł

-

S4

2500 zł

3500 zł

-

S5

-

-

2000 zł

S6

-

-

2000 zł

S7

-

-

2000 zł

S8

3500 zł

4500 zł

-

S9

3000 zł

4000 zł

-

S10

2500 zł

3500 zł

-

S11

2500 zł

3500 zł

-

HandelExtra.pl – formaty i cennik reklam
NEWSLETTER HANDELEXTRA.PL
N8
s1

N1

s2

n2

N2

750x100

LOKALIZACJA

MEDIA Handel 2022
2021

N4

–
20

FORMAT

N3

*Podane ceny są cenami netto; należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
**Cena za ekspozycję tygodniową (5 dni roboczych)

750x200

N1

2500 zł

3500 zł

N2

2500 zł

3500 zł

N3

2500 zł

3500 zł

N4

2500 zł

3500 zł

MEDIA Handel 2022

Handel – harmonogram wydawniczy
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Nr wydania*

Data wydania

Materiały reklamowe

2

24.01.2022

19.01.2022

3

10.03.2022

1.03.2022

4

8.04.2022

31.03.2022

5

10.05.2022

30.04.2022

6

13.06.2022

1.06.2022

7/8

25.07.2022

13.07.2022

9

12.09.2022

2.09.2022

10

10.10.2022

30.09.2022

11

10.11.2022

2.11.2022

12/01/2023

8.12.2022

30.11.2022

*10 wydań w roku

Branża o nas

AGNIESZKA SALENIUK,
właścicielka Delikatesów

MEDIA Handel 2022

Mili w Żaganiu
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Informacje w „Handlu" pomagają
mi w prowadzeniu biznesu.
Bardzo cenię to,
że dowiaduję się z niego
o nowych produktach,
o tym, co dzieje się
w poszczególnych kategoriach,
o akcjach producentów
wspierających sprzedaż. Ważne są
też artykuły o rynku detalicznym
i hurtowym, o trendach 
i kierunkach ich rozwoju.

IRENEUSZ WRÓBEL,

MACIEJ HERMAN,

współwłaściciel 7 sklepów Lewiatan

CEO firmy

na Podkarpaciu

Wedel

To moje pismo. Czekam na nie.
Idealny format do ręki.
Artykuły pisane pod nas,
ciekawie, z naciskiem na to,
co istotne. Lekkie.
Mój ulubiony dział to
„Z praktyki”. Zaczynam jednak
czytanie miesięcznika od wywiadu
– uwielbiam słuchać tego,
co mówią inni.

Czasopisma branżowe, w tym miesięcznik „Handel”
to dla nas ważny kanał dotarcia do detalistów, którzy na co dzień podejmują
decyzje m.in. o doborze asortymentu do swoich sklepów czy metodach
efektywnej ekspozycji towaru. Jako producent
i reklamodawca również czytam ten magazyn, cenię publikowane
w nim analizy kategorii, trendy ze świata, rozwiązania i wszelakie inspiracje.
Podoba mi się połączenie działań drukowanych z online oraz wydarzeniami
organizowanymi przez „Handel”, wspierane obecnością w mediach
społecznościowych. Uczestniczyłem jako panelista, a także moi
współpracownicy, w kilku konferencjach „Handlu” i innych tytułów grupy.
Były ciekawe merytorycznie
i „na czasie”, do tego z wykorzystaniem najnowszych technologii,
co zwiększało zaangażowanie uczestników
i dawało unikatowy „customer experience”.

Branża o nas

WOJCIECH DZIEKANOWSKI,
menedżer ds. rozwoju

MEDIA Handel 2022

sieci Mirabelka
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Od wielu lat pracę zaczynam
od sprawdzenia newsów
w portalu handelextra.pl.
Najwyższej klasy dziennikarstwo
łączy się tu (w portalu
i wydaniu papierowym)
z nieprawdopodobnym wyczuciem
i zrozumieniem tej
branży. „Handel" to bezcenne źródło
wiedzy o trendach, nowościach,
przepisach, a przede wszystkim
o ludziach. To obowiązkowa pozycja
dla wszystkich, którzy chcą być szybko
i dobrze poinformowani!

MARCIN BAŃKA,

KRZYSZTOF TOKARZ,

prezes, Polska Grupa Zakupowa

prezes Grupy Kapitałowej

Kupiec

Specjał

Miesięcznik „Handel” jest dla nas źródłem specjalistycznej
wiedzy o szeroko rozumianym rynku FMCG,
firmach i nowościach produktowych.
Dzięki rzetelnym artykułom możemy śledzić zmiany w poszczególnych
sektorach handlu detalicznego i hurtowego w Polsce. Zagadnienia poruszane na łamach
miesięcznika dostarczają nam wielu cennych informacji, takich jak m.in.: zmiany
w przepisach, przejęcia i fuzje, akcje marketingowe firm czy nowe technologie związane
ze skutecznym zarządzaniem sklepem. Wysoki poziom merytoryczny artykułów
o poszczególnych produktach i całych kategoriach produktowych
jest niezwykle pomocny przy konstruowaniu oferty dla konsumentów 
w naszych sklepach. Treści prezentowane
w miesięczniku „Handel” to jednak nie tylko artykuły opisujące rozwój rynku
i poszczególne kategorie produktowe, ale także opinie przedstawicieli różnych firm
i ekspertów wywodzących się z różnych środowisk.

Miesięcznik „Handel"
jest w naszej opinii doskonałym
narzędziem informacji
w prowadzeniu biznesu
na różnych jego płaszczyznach.
Przekazuje informacje o rynku
i trendach FMCG w Polsce.
Rekomenduję lekturę „Handlu"
jako obowiązkową pozycję każdego
detalisty.

Zapraszamy do kontaktu
REKLAMA

REDAKCJA

MARKETING

MONIKA ŁOJEK

MICHALINA SZCZEPAŃSKA

KATARZYNA WŁOSTOWSKA

dyrektor ds. sprzedaży i reklamy

redaktor naczelna

kierownik działu marketingu

@: monika.lojek@media.com.pl

@: michalina.szczepanska@media.com.pl

@: katarzyna.wlostowska@media.com.pl

728 364 676

ILONA MROZOWSKA
ANNA PISKORZ

redaktor naczelna serwisu handelextra.pl

senior product manager

@: ilona.mrozowska@media.com.pl

@: anna.piskorz@media.com.pl
784 647 068

JOANNA HAMDAN
dziennikarz

NATALIIA GIERMUDA

@: joanna.hamdan@media.com.pl

product manager
@: nataliia.giermuda@media.com.pl

MAŁGORZAT HNAT

664 769 030

dziennikarz

MEDIA Handel 2022

@: malgorzata.hnat@media.com.pl
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DAWID MIEDZIOCHA
account manager

KATARZYNA PIERZCHAŁA

@: dawid.miedziocha@media.com.pl

dziennikarz

608 283 030

@: katarzyna.pierzchala@media.com.pl

PATRONATY
DAWID PLUTA
@: dawid.pluta@media.com.pl

Dziękujemy
MULTISCREEN DAY
2021

KONKURS
NIEZALEŻNEJ
KREACJI

www.handelextra.pl • www.hithandlu.pl • www.ouichef.pl • www.mmponline.pl • www.multiscreenday.pl • www.goldenarrow.pl • www.kreatura.pl • www.nextdaysummit.pl
VFP COMMUNICATIONS LTD. SP. Z O.O. , UL. GORASZEWSKA 23A, 02-910 WARSZAWA, TEL.: (22) 514 65 00 WWW.MEDIA.COM.PL

