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Od ponad 20 lat Świat Zabawek jest wiodącym tytułem branży zabawkarskiej w Polsce.  
Naszą reputację budujemy w oparciu o dostarczanie rzetelnych informacji,  które są odpowiedzią na problemy i 
zainteresowania sektora zabawkarskiego. 
Jako jedyny magazyn skierowany do branży zabawkowej ukazujemy się 9 razy w roku. 

•	Producentów zabawek

•	Wydawców gier i puzzli

•	Wydawców książek dla dzieci i młodzieży

•	Dystrybutorów i importerów

•	Licencjodawców

•	Instytucji badawczych

•	Firm szkoleniowych i consultingowych

•	Imprez targowych 

•	Agencji marketingowych i PR

•	Firm świadczących usługi dla tego sektora

NAsZ mAgAZyN skIeROWANy Jest DO: 

•	 kupców z sieci

•	 hurtowników

•	 sklepów z zabawkami

•	 księgarzy 

•	 blogerów

•	 e-sklepów

ZAJmuJących sIę gRuPAmI PRODuktóW tJ.:

•	zabawki,

•	puzzle, karty (w tym kolekcjonerskie)

•	gry,

•	art. okazjonalne, 

•	książki dla dzieci i młodzieży

Publikacja: 9 razy w roku
Nakład magazynu drukowanego: 3 500 egzemplarzy
Nakład magazynu online: (pdf) rozesłany do 2 600 sklepów i księgarni
Format: 230x300 mm
Portal: swiatzabawek.net (średnio 20 - 30 tys. odsłon miesięcznie)
Społeczność: www.facebook.com/swiatzabawek (1670 fanów na dzień 29.07.2016)

•	 prenumerata własna

•	 prenumeratę kolporterska (gLm, garmond, Ruch, 

Poczta Polska, kolporter)

•	 dystrybucję na targach

•	 dystrybucję na kontraktacjach i ważnych 

wydarzeniach branżowych

•	 wysyłkę rotacyjną do profesjonalistów magazyn 

drukowany

•	 wysyłka w formie pdf drogą e-mail

•	 dystrybucja egzemplarzy promocyjnych w 

hurtowniach
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wyDanIe Data 
publIKacjI termn zamówIeń termIn przesyłanIa 

materIałów tematy wIoDące (zapytaj o szczegóły, prześlemy)

1/18 19.01.2018 10.01.2018 12.01.2018
gry	dla	najmŁodszych	•	evergreens	•	zabawki	drewnianie	• PLusZ • sŁOWNIkI I 

eNcykLOPeDIe

2/18 20.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
gry	rodzinne	•	ksiĄŻki	nie	Tylko	do	czyTania	•	zabawki	nadmuchiwane	•	zabawki	do	

kąPIeLI •	masy	plasTyczne	•	zabawki	ouTdoorowe

3/18 23.03.2018 16.03.2018 20.03.2018
upominki	na	dzieŃ	dziecka	•	gry	planszowe	zrĘcznoŚciowe	•	jeździki,	rowerki,	

pchacze,	bujaki	•	zabawki	kreaTywne	•	moTozabawa	(auTa,	resoraki,	garaŻe	eTc.)

4/18 24.04.2018 20.04.2018 12.04.2016
wielka	biTwa	•	zabawki	konsTrukcyjne	•	beleTrysTyka	dla	dzieci	•	upominki	i	nagrody	

na	koniec	roku	szkolnego	•	upominki	na	komuniĘ	•	

5-6/18 26.05.2018 18.05.2018 21.05.2018
gRy tOWARZyskIe, ImPReZOWe, kARcIANe •	gry	zaawansowane	•	zombie	i	inne	poTwory	•	

drony	•	modelarsTwo	•	zabawy	z	opTykĄ	i	iluzjĄ	w	roli	gŁównej	•	zabawki	rc

7-8/18 02.08.2018 20.07.2018 27.07.2018
zabawy	kuchenne	•	lalki	i	akcesoria	•	zabawki	sensoryczne	•	gry	sŁowne,	

mAtemAtycZNe I JęZykOWe

9/18 03.09.2018 21.08.2018 24.08.2018
rekomendacje	Św.	mikoŁaja	•	s.T.r.e.a.m.	•	pierwsze	zabawki	•	fiszki/karTy	z	zagadkami	•	

stOLIkI, sORteRy, kOstkI eDukAcyJNe

10/18 12.10.2018 05.10.2018 09.10.2018
rekomendacje	Św.	mikoŁaja	•	puzzle	•	klasyka	gier	•	pierwsze	ksiĄŻeczki	•	gry	losowe	

•giga	zabawa

11-12/18 20.11.2018 13.11.2018 16.11.2018
kolekcje	•	zabawki	i	gry	vr,	ar	•	zabawki	premium	•	dzieciĘcy	TalenT	show	•	maŁa	dama	•	

gry	logiczne	•	arT.	karnawaŁowe

harmonogram wydawniczy na 2018 rok



Advertorial WyceNA INDyWIDuALNA

Ogłoszenia cz/b WyceNA INDyWIDuALNA

I Okładka 
(230x210 mm)

5 900 zł

II Okładka  4 850 zł 

III Okładka 4 400 zł

iv	okładka 5 200 zł

inserty/wszywki WyceNA INDyWIDuALNA

formaty 
niestandardowe

WyceNA INDyWIDuALNA

portal: swIatzabaweK.net; maIlIngs

banner	Xl	-	960x100	px 170 zł

Fullsize - 710x100 px 130 zł

button	-	210x120	px 60 zł

Inne formaty WyceNA INDyWIDuALNA

moderowana baza danych WyceNA INDyWIDuALNA

Advertorial WyceNA INDyWIDuALNA

mailing WyceNA INDyWIDuALNA

ceny	dotyczą	tygodniowej	ekspozycji	i	są	cenami	nie	zawierającymi	podatku	vaT

1/1 230x300 mm 4 000 zł

1/2 
113x300 mm (pion)

230x150 mm (poziom)
2 900 zł

1/3

83x300 mm (pion)

230x100 mm (poziom)

146x150 mm (narozne)

2 400 zł

1/4
230x75 mm (poziom)

113x150 mm (narozne)
1 900 zł

1/6 75x150 mm (narozne) 1 500 zł

formaty i ceny:


