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papierniczyswiat.pl

O MAGAZYNIE
• Papierniczy Świat to wiodący magazyn dla profesjonalistów z branży: papierniczej, biurowej, 

szkolnej, artykułów kreatywnych i specjalistycznych oraz upominkowej i dekoracyjnej. 
• To idealna platforma nawiązywania owocnej współpracy, pozyskania partnerów biznesowych oraz 

nowych klientów w Polsce i za granicą.
• Każde wydanie to duża porcja informacji o trendach, hitach sprzedaży. Nasi eksperci analizują co 

się dzieje na rynku, podpowiadają jak prowadzić biznes, aby przynosił zyski.

CZYTELNICY
Magazyn adresowany jest do: 

• kupców z sieci detalicznych
• hurtowni
• biuroserwisów
• sklepów papierniczych, z art. upominkowycmi i dekoracyjnymi oraz wielobranżowe
• sklepów dla plastyków
• księgarni
• sklepów wyspoażenia biur
• sklepów e-commerce

INFORMACJE TECHNICZNE
Częstotliwość: 8 razy w roku
Nakład: 4500 egz.
Format: 230x300 mm
Portal: papierniczyswiat.pl
Społeczność: www.facebook.com/PapierniczySwiat

HARMONOGRAM

NR
DATA 

PUBLIKACJI
TERMIN 

ZAMÓWIEŃ

TERMIN 
NADSYŁANIA 
MATERIAŁÓW

TEMATY GŁÓWNE

1/16 26.01.2016 11.01.2016 18.01.2016
• Art. na biurko
• Zszywacze, dziurkacze, rozszywacze
• Art. eksploatacyjne

2/16 10.03.2016 26.02.2016 03.03.2016

• Akcesoria komputerowe i urządzeń 
mobilnych

• Art. stemplarskie
• Dekoracje i upominki
• Druki akcydensowe
• Środki czystości

3/16 15.04.2016 31.03.2016 04.04.2016
• Art. biurowe
• Automatyka biurowa
• DODATEK: Back-to-School

4/16 10.06.2016 30.05.2016 24.05.2016 • Art. dla uczniów i studentów
• Nowoczesna szkoła

5/16 29.07.2016 21.07.2016 18.07.2016

• Art. piśmiennicze
• Art. pod nadruk
• Materiały POS
• Art. kreatywne
• Automatyka biurowa dla segemntu 

SoHo

6/16 09.09.2016 29.08.2016 01.09.2016

• Art. specjalistyczne dla plastyków
• Organizacja czasu 
• Drukarki
• Produkty do czyszczenia biur
• Art. BHP

7/16 14.10.2016 30.09.2016 01.10.2016

• Papier do druku i biura
• Upominki i dekoracje - Boże Naro-

dzenie
• Art. konferencyjne i do prezentacji

8/16 09.12.2016 28.11.2016 02.12.2016

• Przechowywanie i archiwizacja
• Opakowania i korespondencja
• Papeteria i karty okolicznościowe
• Urządzenia multifunkcyjne
• Upominki i dekoracje - Walentynki

DYSTRYBUCJA
Papierniczy Świat jest dystrybuowany poprzez następujace kanaly:

• prenumerata i sprzedaż egzemplarzowa
• dystrybucja promocyjna poprzez hurtownie papiernicze
• bezpłatna dystrybucja na targach w kraju i za granicą
• bezpłatna dystrybucja na imprezach branżowych i kontraktacjach
• imienna promocyjna wysyłka do profesjonalistów
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Artykuł sponsorowany from 2500 zl

Moduł (90 x 100 mm) 1000 zł

I Okładka (210x300 mm) 9500 zł

II Okładka 6500 zł

III Okładka 5700 zł

IV Okładka 7000 zł

INSERTY WYCENA INDYWIDUALNA

opcje niestandardowe WYCENA INDYWIDUALNA

CENY I FORMATY

1/1 230x300 mm 4750 zł

1/2 
113x300 mm 
230x150 mm

3300 zł

2 x 1/2 460x150 mm 6200 zł

1/3
83x300 mm 
230x100 mm 
146x150 mm

2650 zł

1/4
60x300 mm
230x75 mm 
113x150 mm

1850 zł
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Rystor to moje życie! – rozmowa z Ryszardem Stachowiczem

Platforma sprzedażowa przyszłością branży
– rozmowa z Tomaszem Świgostem, prezesem IPBBS

I okladka  12.10.2015  07:02  Strona I

PORTAL: PAPIERNICZYSWIAT.PL; MAILINGI

XL-banner 956x100 px 60 zł

Fullsize 620x100 px 55 zł

Button 322x100 px 55 zł

Opcje niestandardowe ZAPYTAJ NASZ DZIAŁ REKLAMY

Wpis do moderowanej bazy danych na 
www.papierniczyswiat.pl

100 zł/rok

Advertorial od 50 zł/tydzień

Mailing 120 zł/ 1000 adresów

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT - 23%. 
W przypadku cen za banery cena została obliczona w oparciu o model CPM (za 1000 odsłon), na życzenie możliwe kalkulacje w innych modelach rozliczeniowych


