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Fiesta, sjesta 
i buty! 
Hiszpański rynek obuwia

Zmiany w ZUS
odłożone! 
Sprawdź szczegóły

Targi Primetime  
– dobra droga 

na rynek niemiecki

I okladka  31.08.2017  08:32  Strona I

media iNfo 2018



swiatbutow.eu

o nas
Świat Butów - miesięcznik skierowany do właścicieli sklepów 
obuwniczych oraz z galanterią  i dodatkami, hurtoników, produ-
centów, dystrybutorów i importerów. w każdym wydaniu prezen-
towane są trendy na nadchodzący sezon oraz informacje o naj-
ważniejszych wydarzeniach branży w kraju i za granicą.

czytelnicy
magazyn Świat Butów skierowany jest do: 

•	kupców z sieci detalicznych
•	hurtowników, detalistów
•	stylistów i blogerów
•	producentów, dystrybutorów
•	e-commerce

którzy działają w sektorach: obuwie damskie, męskie, 
młodzieżowe, dziecięce, sportowe, domowe; galanteria i dodatki.

parametry techniczne
publikacja: miesięcznik
Nakład: 5000 egzemplarzy
format: 230x300 mm
portal: swiatbutow.eu
Społeczność: www.facebook.com/fashionsecrets

harmonogram wydawniczy

wyda-
Nie

data 
puBlikacJi

teRmiN 
SkładaNia 
zamówień

teRmiN 
pRzeSyłaNia 
mateRiałów

temat 
główNy

taRgi/
wydaRzeNie

2/18 01.02.2018 16.01.2018 22.01.2018 kolekcje casual targi w 
poznaniu

3/18 19.02.2018 08.02.2018 12.02.2018 kolekcje jesień 2018 targi w 
poznaniu

4/18 10.04.2018 28.03.2018 04.04.2018
kolekcje zima 

2018/2019

5/18 04.05.2018 20.04.2018 25.05.2018 obuwie dziecięce 
i domowe dni obuwia

6-7/18 09.07.2018 27.06.2018 02.07.2018
kolekcje sportowo-mło-

dzieżowe
galanteria i dodatki

primetime 
(frankfurt)

cookies 
Show

(Berlin)

8/18 02.08.2018 20.07.2018 24.07.2018 obuwie wizytowe targi w 
poznaniu

9/18 20.08.2018 10.08.2018 14.08.2018 kolekcje wiosna 2019 targi w 
poznaniu

10/18 08.10.2018 26.09.2018 01.10.2018 kolekcje lato 2019

11/18 05.11.2018 25.10.2018 29.10.2018
kolekcje sportowo-mło-

dzieżowe
galanteria i dodatki

dni obuwia

12/18-1/19 21.12.2018 10.12.2018 14.12.2018 obuwie dziecięce 
i domowe

primetime 
(frankfurt)

cookies 
Show

(Berlin)

dystrybucja
Świat Butów dociera do swoich czytelników poprzez:

•	 prenumeratę własną i kolporterską (RucH, poczta polska, 
glm, garmond, kolporter)

•	wysyłkę promocyjną do producentów, agentów, 
dystrybutorów

•	wystawiennictwo na targach branżowych, kontraktacjach 
oraz wydarzeniach modowych

•	wysyłka rotacyjna do sekotra retail



swiatbutow.eu

advertorial wyceNa iNdywidualNa

ogłoszenia drobne zapytaJ o ofeRtę

i okładka  (230x210 mm) 8 000 zł

ii okładka 6 400 zł

iii okładka 5 900 zł

iV okładka 7 200 zł

inserty wyceNa iNdywidualNa

formaty specjalne wyceNa iNdywidualNa

formaty i ceny (do cen należy doliczyć podatek Vat)

1/1 230x300 mm 4 900 zł

1/2 113x300 mm (pion)
230x150 mm (poziom) 3 600 zł

1/3
83x300 mm (pion)

230x100 mm (poziom)
146x150 mm (pozycja narożna)

2 800 zł

1/4 230x75 mm (poziom)
113x150 mm (pozycja narożna) 2 000 zł

1/6 75x150 mm (pozycja narożna) 1 600 zł

portal: swiatbutow.eu; mailingi

Billboard 980 x100 px wycena indywidualna

Button 190 x180 px wycena indywidualna

Button 190 x 60px wycena indywidualna

inne formaty wycena indywidualna

moderowana baza danych wycena indywidualna

advertorial wycena indywidualna

mailing wycena indywidualna
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Plejada gwiazd

na otwarciu

MODO!

Jakie buty produkuje się i sprzedaje 

w Gruzji, Armenii 

i Azerbejdżanie?

Polskie
buty,
czyli jakie?


