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    01 / luty

Augmented Reality w outdoorze
Ambient media

DS

DS. w galeriach handlowych
Totemy, infomaty, info-kioski

POS

Stoiska targowe
POS dla branży kosmetycznej
Opakowania

PROMO

Ceramika reklamowa
Programy lojalnościowe

V&P

Kreatywny druk - realizacje

(R) 10.01 (P) 27.01 (E) 06.02

    
    03 / wrzesień
OOH

Kampanie społeczne
Największe rozmiary out of home

DS
POS

PROMO

POS dla branży FMCG
Merchandising
Kalendarze
Galanteria reklamowa
Nowości &TOP produkty
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ceRAmikA
ReklAmOwA

magia kubka nadal działa

    Raport Specjalny:
    Dostawcy mediów
    i maszyn

• Zestawienie maszyn i mediów do
druku wielkoformatowego
• Car wrapping
• Ekologia w druku
• Sublimacja – potencjał i przyszłość
• Laminowanie – porównanie metod
• Urządzenia drukująco-kopiujące do
biur (zestawienie)
• Urządzenia wielofunkcyjne (zestawienie)
• Druk cyfrowy w przedsiębiorstwie

    
Katalogi promo
                    nowości 2012
• katalogi firm z rynku artykułów
promocyjnych:
- katalog Agencji Reklamowych
  (grupa docelowa klient końcowy)
- katalog Dostawców&Producentów
  (grupa docelowa Agencje Reklamowe)

    Raport Specjalny:
    Dostawcy mediów
    i maszyn
• Zestawienie maszyn i mediów
do druku wielkoformatowego
• Nowości produktowe
• Serwis
• Dofinansowanie do maszyn
• Personalizacja – przyszłość
i potencjał
• Zestawienia maszyny
i oprogramowania do druku
personalizowanego
• Druk na gadżetach reklamowych

V&P

OOH
DS
POS

PROMO

(R) 03.02 (P) 17.02 (E) 28.02/05.03

(R) 24.08 (P) 31.08 (E) 10.09

Moda na OOH
Reklama tranzytowa
DS. na boiskach
Mobilny DS.
POS z tektury
Wyspy handlowe

    Dodatek Specjalny:
    Druk

Gadżety sportowe
Tekstylia sportowe
• Porównanie metod druku
– wady, zalety, przyszłość
• Zestawienie maszyn i mediów
do druku cyfrowego
• Wybór mediów do druku
cyfrowego

• Przegląd najlepszych realizacji
• Personalizacja - potencjał
marketingowy
• Ekologiczna kampania
- co, jak, w jakiej cenie
• Car wrapping
• Jakość druku a wizerunek firmy
(R) 16.04 (P) 27.04 (E) 09.05

    

    Raport Specjalny:
    POS

    04 / listopad
Kreacja reklamy out of home
Motoryzacja na outdoorze

• DS. w Polsce i na świecie
• Zarządzanie kontentem
• Wielkoformatowe monitory
zewnętrzne
• Zestawienie ekranów LED i LCD
• Infrastruktura DS. w bankach

OOH

Katalogi promo
                    edycja świąteczna

PROMO

Ekskluzywne gadżety
Gadżety świątecznie

V&P

Atramenty
Zgrzewanie
Uszlachetnianie druku

(R) 20.07 (P) 27.07 (E) 10.09

• NOWOŚCI PRODUKTOWE
– przegląd ofert
• Laminowanie
• Zestawienie mediów i maszyn do
druku cyfrowego

(R) 16.04 (P) 27.04 (E) 09.05

    Raport Specjalny:
    Digital Signage

• katalogi firm z rynku artykułów
promocyjnych:
- katalog Agencji Reklamowych
  (grupa docelowa klient końcowy)
- katalog Dostawców&Producentów
  (grupa docelowa Agencje Reklamowe)
(R) 10.08 (P) 17.08 (E) 10.09
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V&P

(R) 10.01 (P) 27.01 (E) 06.02

    Dodatek Specjalny:
    Dostawcy mediów
    i maszyn

    

DS

Ekrany indoorowe
Technologie dotykowe

POS

(R) 19.10 (P) 24.10 (E) 05.11

•
•
•
•
•
•

Aromamarketing
Hot points na terenie sklepu
Jakość w produkcji POS
Design w projektowaniu
Reklamowe lodówki
POS na półce: wobblery, toppery,
stoppery
• POS w strefie przykasowej

(R) 19.10 (P) 24.10 (E) 05.11

MEDIA PLAN

gwiazda
ooh

wywiad o reklamie

Deadline: (R) materiały redakcyjne, (P) zamówienia i materiały promocyjne (w tym reklamy),
(E) emisja, data ukazania się numeru na rynku
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