Twoje okno na świat
przemysłu kosmetycznego
i farmaceutycznego

Kim jesteśmy?

Jako wydawca czasopism branżowych, właściciel portali specjalistycznych i organizator kongresów od 10 lat
dostarczamy specjalistyczną wiedzę w obszarze przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.
Efekt finalny naszej codziennej pracy stanowią specjalistyczne kwartalniki „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” i „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, a także portale internetowe i kongresy tematycznie związane
z branżą farmaceutyczną i kosmetyczną.
Codziennie pracujemy nad tym, aby każda idea i ostateczne wyniki prowadzonych działań były wyrazem
rzetelności oraz profesjonalizmu, jak również stanowiły cenne źródło merytorycznego wsparcia.
Każdego roku nasze czasopisma, portale internetowe i kongresy docierają do ponad 50 tysięcy odbiorców,
dostarczając im wysokiej jakości ekspercką wiedzę.

Nasze wartości
Fundament działań naszego wydawnictwa stanowią 3 wartości, których konsekwentny
rozwój pozwolił nam zbudować stabilną pozycję rynkową.
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Doświadczenie

Rozwój

Dostarczamy wyłącznie
wysokospecjalistyczną wiedzę
i praktyczne rozwiązania

Doskonale znając specyfikę
obu branż w pełni rozumiemy
potrzeby ich odbiorców

Na rynek patrzymy
perspektywicznie, wychodząc
naprzeciw jego oczekiwań

Kwartalnik specjalistyczny wydawany od 2009 roku,
w nakładzie do 3500 tys. egzemplarzy, poświęcony branży
przemysłu kosmetycznego.
„Świat Przemysłu Kosmetycznego” przeznaczony jest dla producentów przemysłu kosmetycznego oraz
dla dostawców oferujących produkty i usługi dla branży kosmetycznej. Dbając o to, aby nasi czytelnicy
systematycznie otrzymywali kompleksowy pakiet specjalistycznej wiedzy, w każdym numerze zamieszczamy
artykuły w tematach, takich jak m.in.: produkcja, surowce, rozwój, maszyny, rozwiązania technologiczne, usługi, opakowania i wzornictwo, a także aktualności z branży, trendy i zachodzące zmiany prawne.
Stawiając na najwyższą jakość dostarczanych informacji, każde wydanie kwartalnika powstaje przy współpracy
z najlepszymi ekspertami i specjalistami z branży kosmetycznej.

Gdzie nas znajdziesz?
Każde wydanie drukowane „Świata Przemysłu Kosmetycznego” wysyłamy bezpłatnie do pracowników
z ponad 300 produkcyjnych zakładów kosmetycznych, instytucji, uczelni i firm z branżowego otoczenia.
Aby zmaksymalizować zasięg tytułu, „Świat Przemysłu Kosmetycznego” dystrybuujemy za pośrednictwem
wersji elektronicznej, jak również na targach krajowych oraz zagranicznych.

Stałe działy każdego wydania:

merytorycznie i praktycznie
o przemyśle kosmetycznym

aktualności, produkcja, surowce, badania i rozwój, jakość i bezpieczeństwo,
opakowania, rynki, prawo.
Egzemplarz papierowy czy elektroniczny?
Zdecyduj sam i zamów prenumeratę!

www.swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl

Kwartalnik specjalistyczny wydawany od 2007 roku,
w nakładzie do 3500 tys. egzemplarzy, poświęcony
branży przemysłu farmaceutycznego.

„Świat Przemysłu Farmaceutycznego” dedykowany jest producentom przemysłu farmaceutycznego oraz dostawcom oferującym produkty i usługi dla branży farmaceutycznej. Kładąc nacisk na kompleksowość przekazywanej wiedzy, na łamach magazynu publikujemy artykuły w tematach m.in.: badań i rozwoju, produkcji,
opakowań, nowych technologii, logistyki, automatyki i informatyki, zmian prawnych, czy bieżących wydarzeń
z branży.
Naszym celem jest dostarczenie odbiorcy informacji o najwyższej wartości merytorycznej. Każdy numer naszego czasopisma powstaje przy ścisłej współpracy z uznanymi zakładami farmaceutycznymi czy ośrodkami
badawczymi. Dodatkowo całość publikacji opiniowana jest przez cenionych specjalistów z branży.

Gdzie nas znajdziesz?
„Świat Przemysłu Farmaceutycznego” w wydaniu drukowanym trafia do pracowników z ponad 110 zakładów
farmaceutycznych oraz do instytucji, uczelni i firm ze środowiska branżowego. Szeroki dostęp do „Świata Przemysłu Farmaceutycznego” zapewnia również dystrybucja tytułu za pośrednictwem wersji elektronicznej, jak
również kolportaż na targach krajowych oraz zagranicznych.

Stałe działy każdego wydania:

wszechstronnie o tym, co ważne
w przemyśle farmaceutycznym

produkcja, polski przemysł, surowce, mikrobiologia, suplementy diety,
automatyka i informatyka, badania i rozwój, biotechnologia, jakość i bezpieczeństwo, opakowania, logistyka, prawo.
Egzemplarz papierowy czy elektroniczny?
Zdecyduj sam i zamów prenumeratę!

www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl

Zareklamuj się na łamach naszych magazynów i wyjdź przed
konkurencję o krok do przodu!
Co zyskasz?
··
··
··
··

możliwość prezentacji marki w kontekście artykułów dopasowanych tematycznie,
wsparcie przekazu reklamowego artykułem merytorycznym,
możliwość profesjonalnego opracowania reklamy,
dotarcie do ściśle wyselekcjonowanego grona odbiorców.

Grupę docelową czasopism, odpowiednio do danej branży, tworzą m.in.: dyrektorzy zakładów produkcyjnych,
szefowie działów R&D, specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy, szefowie działów produkcji i laboratoriów, dyrektorzy ds. sprzedaży i marketingu, decydenci w działach zakupów, przedstawiciele instytucji, uczelni
wyższych, firmy z otoczenia branży, a także osoby prywatne.

Reklamując się na łamach naszych czasopism masz zatem pewność, że Twoja marka trafi do
ściśle ukierunkowanej grupy odbiorców.

Dystrybucja w liczbach

zaprezentuj swoją markę na łamach
wybranego czasopisma i wyjdź
naprzeciw swoim klientom

15%
targi, szkolenia,
konferencje branżowe

10%
prenumerata

65%
wysyłka imienna do
zakładów produkcyjnych

10%
wysyłka do firm
ze środowiska branżowego

Portale „Świata Przemysłu Kosmetycznego” i „Świata Przemysłu
Farmaceutycznego” to cenna wiedza na wyciągnięcie Twojej ręki.
Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co w branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej istotne,
wejdź na nasze portale branżowe

www.przemyslkosmetyczny.pl

Piszemy m.in. o

portale branżowe, czyli o przemyśle
kosmetycznym i farmaceutycznym
w internecie

··
··
··
··
··

aktualnościach,
trendach,
nowościach produktowych,
technologiach,
ciekawostkach branżowych, ale nie tylko…

www.przemyslfarmaceutyczny.pl

Dajemy Ci również możliwość
promocji swojej marki!
Dzięki publikacji reklamy na jednym z naszych portali
internetowych, czas oddziaływania Twojej reklamy
skutecznie wzrasta! Przekonaj się sam!

Wiedząc jak istotna w branżach kosmetycznej i farmaceutycznej jest
wymiana doświadczeń, nasze wydawnictwo co rok organizuje wysokospecjalistyczne kongresy połączone z case studies.
Spotkania branżowe dedykowane są przedstawicielom przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.
Corocznie gromadzą one ponad 360 przedstawicieli
producentów leków, kosmetyków i firm z otoczenia
obu branż. Kładąc szczególny nacisk na podejście
praktyczne naszych kongresów, każdego roku współpracujemy z innym zakładem farmaceutycznym i kosmetycznym, który udostępnia uczestnikom swoją fabrykę. Wycieczka typu study tour po danym zakładzie
produkcyjnym stanowi wartościowe źródło praktycznej wiedzy.

Wysoki poziom merytoryczny naszych kongresów budują eksperci reprezentujący: zakłady produkcyjne,
instytucje, organizacje kosmetyczne i farmaceutyczne
oraz uczelnie wyższe. Patronat nad kongresami sprawują najważniejsze instytucje przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Ich przedstawiciele licznie
uczestniczą w spotkaniach wraz z innymi, ważnymi
reprezentantami obu branż.

Produkujesz leki lub kosmetyki? A może jesteś dostawcą usług dla branży kosmetycznej
i/lub farmaceutycznej? Przedstaw ofertę swojej firmy, nawiąż wartościowe kontakty
z przedstawicielami obu branż oraz poszerz swoją wiedzę
– WEŹ UDZIAŁ W NASZYCH KONGRESACH!

wysoka jakość merytoryczna
spotkań branżowych to standard

www.kongres-kosmetyczny.pl

Więcej informacji znajdziesz na stronach www:

www.kongresfarmaceutyczny.pl

najwyższy
poziom wiedzy
eksperckiej
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