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W PARU SŁOWACH
ElektroTrendy to magazyn dla Elektryków
i nie tylko… W formie dwumiesięcznika trafia do tych
wszystkich, którzy chcą w prosty sposób uporządkować
lub uzupełnić swoją wiedzę o produktach, firmach,
trendach i historii branży elektrotechnicznej.
Magazyn zawiera dużo informacji z kraju i ze świata
gospodarki oraz z pogranicza polityki. ET to czasopismo,
które ma ambicje być poradnikiem dla każdego czytelnika,
także takiego, który nie dysponuje nadmiarem czasu,
a poszukuje rożnych informacji podanych w pigułce.
Skierowany jest nie tylko do osób czynnych zawodowo,
ale również dla tych uczących się w szkołach lub na
budowach.
Magazyn ma w łatwy i zrozumiały sposób, przybliżać
to, co się dzieje w branży lub komentować ostatnie
wydarzenia.

CZYTELNICY

WYSOKA JAKOŚĆ DRUKU:
• poręczny format: 205 x 285 mm,
• foliowana okładka, klejony grzbiet,
• gramatura: okł. 200, str. wew. 115,
• cena: egzemplarz bezpłatny

PŁEĆ
NAKŁAD I SPRZEDAŻ:
• druk: 8 000 egz., e-wydanie: 14 000 UU,
• hurtownie elektryczne i prenumerata,
• organizacje i stowarzyszenia branżowe,
• targi, szkolenia i konferencje branżowe,
• uczelnie i szkoły techniczne.
PROMOWANIE:
• pozycjonowanie,
• kampanie AdWords,
• mailingi promocyjne,
• organizacja konkursów,
• własny portal,
• promocja na portalach partnerów,

ElektroTrendy.pl

81%

19%

•
•
•
•
•
•
•

elektrycy,
projektanci,
architekci,
elektroinstalatorzy,
instalatorzy,
wykładowcy uczelni,
studenci i uczniowie.

PUBLIKACJE
Magazyn ElektroTrendy powstaje od 2011 roku.
Wszystkie nasze publikacje można odszukać na
stronie www.elektrotrendy.pl/archiwum - gorąco
zapraszamy do lektury.
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FORMATY REKLAMOWE
100x285
mm*

Czasopismo

II i III okładka

3000 zł*

Reklama
+ 3 str. art.

rozkładówka

4000 zł*

205x285
mm*

205x285
mm*

IV okładka

1/1 strony

4000 zł*

Reklama
+ 1,5 str. art.

1/1 strony + art.

2500 zł*

3500 zł*

Reklama
+ 0,6

1/2 strony + art.

1800 zł*

205x140
mm*
1/2 strony

2000 zł*

70x285
mm*

I okładka

5000 zł*

410x285
mm*

70x285
mm*

205x285
mm*

100x285
mm*

205x285
mm*

205x90
mm*
1/3 strony + art.

1100 zł*

1/3 strony

1500 zł*

Zapis materiałów reklamowych: 300 dpi + 5 mm spadu, PDF.

FORMATY REKLAMOWE
Serwis internetowy

750x200 px

ElektroTrendy.pl
•
•
•
•

baner billboard:
baner billboard:
baner skyscraper:
baner billbox:

300x250 px

160x600 px

Mailing do 25 000 osób - 2000 zł*

750 x 150 px - 399 zł*/mc
750 x 200 px - 499 zł*/mc
160 x 600 px - 499 zł*/mc
300 x 250 px - 399 zł*/mc

ElektroTrendy.pl
* Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
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STATYSTYKI
Google Analytics - serwis internetowy

STATYSTYKI
ISSUU.COM - e-wydania

ElektroTrendy.pl
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TEMATYKA
• Felietony
• Kalejdoskop
• Podsłuchane
• Brunch z biznesem
• Wiedza i technika
• Technika na co dzień
• Narzędzia
• BHP

KONTAKT
• Dom w budowie
• Porady eksperta
• Reportaże
• Z pogranica branży
• Z archiwum ET
• Ekologia
• Pod prądem
• Krzyżówka

Zapraszamy do współpracy!

WYDAWNICTWO
Idea Electric Sp. z o.o.
ul. Narbutta 22 lok. 7
02-541 Warszawa
tel.: 22 250 10 10
fax.: 22 250 10 75
biuro@ideaelectric.pl
www.ideaelektric.pl
REDAKCJA
tel.: 22 250 12 21
redakcja@elektrotrendy.pl
www.elektrotrendy.pl
REKLAMA
Marcin Dębowski
pr@elektrotrendy.pl
tel.kom.: +48 502 366 315

ElektroTrendy.pl

