
Plan wydawniczy* 2017
„Świat Przemysłu Kosmetycznego”

TARGI BRANŻOWE

* Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w planie wydawniczym

TARGI BRANŻOWE
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Wydanie Kongresowe

2/2017

•    Anti-aging

•    Sun care (pielęgnacja przed/w trakcie/ 

po opalaniu)

•    Kosmetyki Naturalne (surowce, trendy, 

przepisy regulujące) 

•    Naturalne ścierniwa kosmetyczne

4/2017

•    Kosmetyki kolorowe (skład, formy, 

bezpieczeństwo, trendy, itp.)

•    Kosmetyki photo-ready

•    Produkty do higieny 

intymnej

3/2017

•    Pielęgnacja twarzy

•    Kosmetyki do skóry problematycznej (surowce, pielęgnacja, bezpieczeństwo, itp.)

•    Surowce rozświetlające, rozjaśniające i wyrównujące koloryt

•    Pielęgnacja okolic oczu

•    Pielęgnacja skóry wrażliwej (surowce, bezpieczeństwo, itp.)

•    Pielęgnacja włosów (odżywki, szampony, maski) – surowce, formy, opakowania, itp.)

•    Kondycjonery

•    Środki utrwalające rozczesywanie

•    Emulsje: emulgatory, stabilizatory, modyfi katory reologii

•    Automatyzacja i robotyzacja przemysłu kosmetycznego

•    Produkty płynne i półpłynne – rozwiązania techniki procesowej 

•    Zintegrowane rozwiązania w łańcuchu dostaw

•    Kosmetyki dla mężczyzn (rynek, 
surowce, formy, bezpieczeństwo, 
opakowania, itp.)

•    Body Care
•    Masła / oleje / woski
•    Produkty do depilacji (trendy, 

formy, surowce, bezpieczeństwo, 
opakowania, itp.)

•    Nowe mechanizmy w pielęgnacji 
skóry

•    Produkty dla dzieci i 
niemowląt (rynek, surowce, 
receptury, pielęgnacja skóry,  
bezpieczeństwo, opakowania, itp.)

•    Marka własna od A do Z
•    Trend anti-pollution
•    Pakowanie i etykietowanie 

– redukcja kosztów, wzrost 
wydajności dzięki automatyzacji

•    Etykiety
•    Personalizacja opakowań
•    Opakowania metalizowane – 

przegląd najciekawszych realizacji
•    Przegląd nowości w 

opakowaniach: zamknięcia, 
dozowniki, pompki, itp.

29-31 marca – Eurolab 

4-5 kwietnia – Packaging Innovations 21-22 czerwca – Cosmetic Business 

1/2017 

•    Zaawansowane technologicznie 

substancje aktywne

•    Marina ingredients

•    Nowoczesne technologie dla 

przemysłu kosmetycznego

•    „Green” packaging

•    Dezodoranty, antyperspiranty, perfumy, 

kompozycje zapachowe, olejki eteryczne

•    Konserwacja kosmetyków (alternatywne 

i nowoczesne rozwiązania, badania 

skuteczności, itp.)

  

27-28 września – HPCI Warszawa

Październik / Listopad

8. Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 

9. Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego

•    AKTUALNOŚCI, 
•    PRODUKCJA, 

Stałe działy w każdym wydaniu czasopisma:
•    SUROWCE, 
•    BADANIA I ROZWÓJ, 

•    JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, 
•    OPAKOWANIA, 

28-29 września – Warszawa 
CosmeticBusiness Poland

•    RYNKI, 
•    PRAWO

•    Czystość mikrobiologiczna 

– kontrola mikrobiologiczna urządzeń 

i pomieszczeń

•    Dofi nansowanie inwestycji

•    Innowacje w opakowaniach

4-6 kwietnia – In-Cosmetics 

Termin nadsyłania artykułów do 21 lutego 
Termin nadsyłania reklam do 7 marca

Termin nadsyłania artykułów do 2 maja 
Termin nadsyłania reklam do 16 maja

Termin nadsyłania artykułów do 21 sierpnia 
Termin nadsyłania reklam do 4 września

Termin nadsyłania artykułów do 21 listopada 
Termin nadsyłania reklam do 5 grudnia



FORMAT REKLAMY CENA STANDARDOWA CENA REKLAMY CAŁOROCZNEJ

I strona okładki 4000 zł x 4 wydania = 16 000 zł 3 200 zł x 4 wydania = 12 800 zł

III strona okładki 3 000 zł x 4 wydania = 12 000 zł 2 400 zł x 4 wydania = 9 600 zł

Reklama 1 A4 2 500 zł x 4 wydania = 10 000 zł 1 700 zł x 4 wydania = 6 800 zł

Reklama 1/2 A4 1 600 zł x 4 wydania = 6 400 zł 1 100 zł x 4 wydania = 4400 zł

Reklama 1/3 A4 1 300 zł x 4 wydania = 5 200 zł 1 000 zł x 4 wydania = 4 000 zł

Reklama 1/4 A4 1 000 zł x 4 wydania = 4 000 zł 800 zł x 4 wydania = 3 200 zł

Rozkładówka 2xA4 4 000 zł x 4 wydania = 16 000 zł 3 000 zł x 4 wydania = 12 000 zł

Artykuł sponsorowany 1 A4

1 700 zł (1strona) x 4 wydania = 6 800 zł 1 200 zł (1strona) x 4 wydania = 4 800 zł

1 700 zł (1strona) x 2 wydania = 3 400 zł 1 300 zł (1strona) x 2 wydania = 2 600 zł

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

PORTAL KOSMETYCZNYPORTAL KOSMETYCZNY
www.przemyslkosmetyczny.plwww.przemyslkosmetyczny.pl

Redakcja „Świata Przemysłu Kosmetycznego”

Teresa Miller

teresa.miller@farmacom.com.pl
Tel./Fax. +48 32 456 60 79,
GSM +48 533 553 161

Joanna Korzonek

joanna.korzonek@farmacom.com.pl
Tel./Fax. +48 32 456 60 79,
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Oferta reklamy całorocznej
„Świat Przemysłu Kosmetycznego”


