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Czasopismo dla 
produktów markowych
n Wyższa intensywność i przyjemność lektury

są gwarancją atrakcyjnego i efektywnego
medium do umieszczania reklam i  artykułów
marketingowych.

n „möbel kultur“ jest czasopismem bizne -
sowym oferującym dodatkowe informacje,
takie jak np. oferty specjalne, ekskluzywne
analizy, wywiady i dane rynkowe.   

n Najwyższej jakości marki, jak Hermes, AEG,
Siemens, Samsung, Grohe, Bosch, WMF,
Ebay, DHL dzięki „möbel kultur“ pielęgnują
kontakty z partnerami handlowymi. 

n „möbel kultur“ propaguje wiarygodne,
 obiektywne i różnorodne dziennikarstwo o
maksymalnym stopniu przekazu informacji i
szerokiej gamie tematów na tle  nowoczesnej
szaty graficznej. 

n „möbel kultur“ rozpowszechni Państwa
 produkty – zarówno w niezrzeszonym  handlu
meblowym, jak i wśród kooperujących
 związków kupieckich. Nasze czaso pismo 
jest oficjalnym organem Federalnego Związku
Handlu Meblowego i Kuchennego (Bunde-
sverband des Deutschen Möbel-, Küchen- 
und Einrichtungsfachhandels e.V. (BVDM))
oraz stowarzyszeń meblarskich i  kuchennych w
Centralnym Związku Firm
 Powiązanych ZGV. Nasze
 czasopismo jest więc efektyw-
nym  propagatorem i platformą 
medialną branży. 

möbel kultur 
Magazyn „möbel kultur“ jest czasopismem B2B o tematyce przeznaczonej dla bran�y meblar-
skiej, która szczególnie po jego ponownym wylansowaniu jesieni� 2014r. nabrała jeszcze wi�
kszej wagi.
Nowa koncepcja czasopisma, oparta m. in. na wi�kszej ilo�ci zdj�� oraz lepszej i łatwiej przyst�
pnej prezentacji liczb i statystyk, została bardzo dobrze przyj�ta przez odbiorców. Jako czasopismo
bran�owe, „möbel kultur“ ka�dego miesi�ca udowadnia, i� dziennikarstwo specjalistyczne mo�e
sprawia� przyjemno�� bez uszczerbku dla jako�ci merytorycznej. 

Komfort czytania
Umiej�tne poł�czenie wysokiej jako�ci zdj�� i tre�ci pozwala odpowiednio usytuowa� nasze
 czasopismo w cyfrowym �wiecie informacji. Ujmuj�ca kompozycja magazynu zach�ca do 
zagł�bienia si� w lekturze i podkre�la jego funkcj� lidera opinii:
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Grafiki informacyjne Przystępna prezentacja
liczb: wskaźniki, statystyki i wyniki branżowe prezen -
towane są przy pomocy pełnych fantazji grafik, które
dzięki umiejętnej wizualizacji pozwalają na łatwiejsze
zrozumienie ekonomicznego kontekstu.

Ludzie Dużo miejsca i uwagi poświęcamy
twórcom, osobom podejmującym decyzje i 
nowicjuszom w branży. Ścisła współpraca z
renomowanymi fotografami pozwala na 
ekskluzywną publikację wysokiej jakości
portretów i zdjęć migawkowych

Zdjęcia Jasny dobór
zdjęć, ich duża ilość oraz
intensywniejsza wizua -
lizacja treści zwiększają

 przyjemność lektury.  
Pełne wyrazu zdjęcia 
pozwalają na szybki i 
bezpośredni przekaz 

treści oraz dostarczają 
dodat-kowych informacji. 



Zakres dystrybucji

Alliance, Atlas, Begros, 
Der Küchenring, Der Kreis,
Küchen Partner, KüchenTreff,
Einrichtungspartnerring VME,
Europa Möbel-Verbund, EK
Servicegroup, Garant Möbel/
Küchen-Areal, GfM-Trend/
APlus, MHK, MZE, Union, BuK,
KMG, Ci, Giga International

Braun Möbel (10 Standorte),
Dodenhof (2), Flamme (9),
Hardeck (4), Hofmeister (4),
Küchen Aktuell (15), Möbel
Boss (100), Möbel Martin (8),
Mömax (31), Multipolster (50),
Ostermann (4), Porta/Haus -
mann (25), Rieger (6), Roller
(120), Schaffrath/Knuffmann
(6), Segmüller (8), XXXLutz
(40), Zurbrüggen (5)

Butlers (~70), Dänisches 
Bettenlager (935), Finke (6),
Höffner (19) / Kraft (8) / Scon-
to (25), Ikea Deutschland (51),
Poco (118) etc.

Liczba
egzemplarzy

3.301
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Forma dystrybucji

Domy handlowe
dużych grup firm
powiązanych
branży meblar-
skiej, skupiające
61,5 % udziałów
rynkowych 

W zakresie grup
firm powiązanych
osiągną Państwo
dużych graczy w
miejscu  Państwa 
siedziby

Niezrzeszeni
główni gracze
handlu meblar-
skiego

GRUPY DOCELOWE

Grupy docelowe i dystrybucja

Zakres dystrybucji

Filie producentów kuchni,
studia + sklepy specjalistycz-
ne, butiki z wyposażeniem
mieszkalnym, wiodące firmy
projektowania i wyposażenia
wnętrz.
Otto Group (inkl. Otto Einzel-
gesellschaft, Heine, Baur,
Schwab), Ebay, Amazon,
Home24, Reuter.de, 
Design3000, Stylefruits,
 moebel.de, Kiveda, Plus.de
und 140 weitere 
Przemysł meblarski, mebli
kuchennych i biurowych,
 poddostawcy 
Architekci wnętrz, architekci,
projektanci, targi, konferencje
związkowe, kongresy branżo-
we, przedstawicielstwa han-
dlowe, agencje meblowe,
 (zawodowe) szkoły wyższe,
(wyższa) szkoła przemysłu
meblarskiego 

Liczba
egzemplarzy

2.070

142

1.045

2.123

Forma dystrybucji

Wszystkie inne
średnie jednostki
dystrybucji branży
wyposażenia
wnętrz

Najważniejsi ofe-
renci w zakresie
handlu online i
handlu wielokana-
łowego  

Producenci

Inne grupy 
docelowe

NAKŁAD
Liczba egzemplarzy na każde wydanie w okresie
do 3 kwartału 2017r. (źródło IVW):
Nakład wydrukowany                                               9.300 egzemplarzy
Nakład w dystrybucji                                                8.783 egzemplarzy
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tapicerka   > stycZeń
Trendy na rynek globalny

tapicerka premium   > marZec   
Rynek produktów wysokiej 
jakości

Przewodnik tapicerski
na targi imm cologne.
Dystrybucja na forum
tapicerskim targów oraz

na targach Heimtextil w Frankfurcie. Ok. 2.000
dodatk. egzemplarzy, m.in. wysyłka do ok.
500 sprzedawców tapicerki
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usŁuGowcy   > maj + Listopad
Dla handlu i przemysłu meblowego

Obszerny serwis dla
handlu i przemysłu
 meblowego. Główne
 zagadnienia: projek -

towanie i wyposażenie sklepów, IT, reklama,
 logistyka, finansowanie, systemy płatności itp. 
Każdorazowo ok. 3.500 dodatk. egzemplarzy

kuchnia   > stycZeń + wrZesień
Meble, urządzenia, wyposażenie

kuchnia premium  > maj
Wszystko na rynek produktów
wysokiej jakości

Produkty i strategie na
temat kuchni, dodatko-
wa dystrybucja, np. na
targach Küchenmeile,
Area30 i LivingKitchen.

Każdorazowo ok. 4.000 dodatk. egzemplarzy,
m.in. dystrybucja w specjalistycznych
 sklepach z wyposażeniem kuchennym.

sypiaLnia  > GrudZień
Łóżka, materace, wyposażenie sypialni,
 zwiastun targów imm sleep

Dodatkowa dystrybucja
w związku z targami
imm cologne. Rozpro-
wadzanie przy hali 9
„sleep“ oraz na targach

Heimtextil w Frankfurcie. Ok. 3.000 dodatk.
egzemplarzy, m.in. wysyłka do ok. 1.000
 sklepów z łóżkami. 

LifestyLe > stycZeń + sierpień
Magazyn dla sortymentów specjalistycznych
w handlu meblowym

Dodatkowa dystrybucja
w butikach z wyposaże-
niem mieszkalnym, 
w sklepach z wyrobami
ze szkła, porcelany 
i ceramiki (SzPC), u

 dystrybutorów online oraz na najważniejszych
targach: ok. 2.000 dodatk. egzemplarzy, m. in.
wysyłka do sklepów SzPC

outdoor > sierpień
Przewodnik zakupów w zakresie outdoor 
na targi ogrodnicze Spoga dla sklepów 
meblowych  

Punktualnie na targi 
Spoga i Maison&Objet
„Outdoor“ oferuje efek-
tywne opublikowanie
 Państwa reklamy dla

 handlu specjalistycznego. Ok. 2.000 dodatk.
egzemplarzy m. in. wysyłka do paru set sklepów 
z meblami ogrodowymi

e-commerce > kwiecień + GrudZień
Marketing i serwis wielokanałowy dla handlu
meblowego

Dodatkowa dystrybucja
na najważniejszych
 kongresach branżowych

i targach, takich jak Ok. 2.000 dodatk.
 egzemplarzy, m. in. wysyłka do 200
 internetowych sklepów meblowych.

Ścieżka specjaLna ŁaZienka  > kwiecień
Nowe łazienki, armatury itp.

Ścieżka specjaLna cooL kids 
> LuteGo + sierpień
Meble dziecięce, akcesoria i wyposażenie

Dodatkowa dystrybucja w postaci obszernej
ścieżki zdjęciowej na targi branży instalacyjnej
ISH, SHK, IFH/Intherm oraz pokaz mebli na
 targach M.O.W. Dystrybucja do najważniejszych
sklepów z łazienkami.

Dodatkowa dystrybucja w postaci obszernej
ścieżki zdjęciowej na kolońskie targi Kind+
Jugend oraz targi zabawek w Norymberdze.
Dystrybucja do najważniejszych sklepów
specjalistycznych.



Czasopismo „möbel kultur exklusiv“ ukazuje się 5 razy w roku.
Zawiera ono miarodajne dokumentacje na temat struktur nie-
mieckiego handlu meblowego. „Pałace” (w odstępie 2 lat,
następne wydanie w 2019r.)– „Grupy zakupowe” – „Top 30:
Firmy wiodące w handlu meblowym” – „Statystyka” –
„Sklepy internetowe” – „Top 30: Firmy wiodące w handlu
wyposażenia kuchni”. Każda z tych sześciu dokumentacji jest
częścią integralną aktualnego wydania czasopisma „möbel 
kultur“ i jest rozprowadzana w branży wraz z atrakcyjnym 
dodatkiem. Gwarantowany nakład ogółem: każdorazowo 10.000
egzemplarzy. Każde wydanie jest ważne na okres jednego roku,
więc będzie długo gościć na biurkach pracowników branży. 

Umiemy jeszcze inaczej! Zapraszamy do zapoznania się z
 naszymi Ad-Specials, czyli specjalnymi formami reklamy
– dokładnie dopasowanymi do Państwa kampanii rekla -
mowej. U nas znajdą Państwo lakierowane ultrafioletowo
błyszczące efekty, rozkładane okładki i plakaty, wklejane
płyty CD lub kasety DVD, falcowane formaty XXL, przyjemne
w dotyku, flokowane powierzchnie, efektowne banderole –
niecodzienne media reklamy to nasza specjalność. P.S. 
Czy słyszeli już Państwo o „mixed reality“, czyli mieszanej
rzeczywistości? Chętnie udzielimy informacji. 

Oddzielne informacje medialne
www.moebelkultur.de/mediadaten.html

möbel kultur onlinemöbel kultur ad-specials

Zadbamy, aby Twoja marka była popularna w Internecie! 
www.moebelkultur.de jest jedynym magazynem biznesu meblar-
skiego z powodzeniem jednoczącym media drukowane i online, 
pozytywnie przetestowanym przez Zrzeszenie ds. Ewaluacji Dystry-
bucji Mediów Reklamowych (IVW). Statystyka w lipcu 2017r.:
460.280 wyświetleń oraz 214.184 unikalnych użytkowników.

„möbel kultur“ jest ponadto reprezentowana na platformach 
społecznościowych Facebook, Twitter i Youtube.

möbel kultur exklusiv

SPECIALS05 

Dodatkowa oferta

Oddzielne informacje medialne
www.moebelkultur.de/mediadaten.html

Oddzielne informacje medialne
www.moebelkultur.de/mediadaten.html
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ET:            08.01.2018
AS/DU:      04.12.2017

ET:            23.02.2018
AS/DU:      07.02.2018

ET:            22.03.2018
AS/DU:      28.02.2018

ET:            20.04.2018
AS/DU:      23.03.2018

ET:            25.05.2018
AS/DU:      04.05.2018

ET:            20.06.2018
AS/DU:      01.06.2018

obrót 2018– najwięksi sprze -
dawcy detaliczni mebli w
niemczech: 16 stron w postaci
„czasopisma w czasopiśmie” 

sklepy internetowe 2018 –
najwięksi gracze w zakresie
sprzedaży mebli: 24 stron 
w postaci „czasopisma w 
czasopiśmie”

Grupy zakupowe 2018: 
16 stron w postaci „czaso-
pisma w czasopiśmie”

MARzEC MAjLUTYSTYCzEń CzERWIEC 

EXKLUSIV
EXKLUSIV

EXKLUSIV

KWIECIEń 
imm coLoGne
Obszerne wydanie targowe zawiera -
jące zwiastun dotyczący wszystkich
sortymentów: Pure (Design), Pure 
Architexts (Koncepcje wyposażenia
pomieszczeń), Pure Editions (Kon -
cepcje wzorów), Pure Platforms 
(Kolory, Łazienka, Kuchnia, Oświet -
lenie itp.), Comfort (Tapicerka),
Smart (Meble młodzieżowe i własny
odbiór), Sleep (Sypialnia), Prime 
(Meble do pokoju gościnnego) oraz
Global Lifestyles (Międzynarodowe
meble do pomieszczeń mieszkalnych
i sypialni)

usŁuGodawcy
Nowe usługi w roku 2018 oraz 
bulwar usługodawców na targach
imm cologne

smart home
Fascynująca technika na potrzeby 
inteligentnego domu

Kuchnie, Urządzenia & Wyposażenie-
trendy na rok 2018 

Trendy dotyczące produktów, mate-
riały i nowości na sezon tapicerski
2018

Czasopismo dla sortymentów 
spec jalistycznych w handlu meblo-
wym i internetowym (Szkło/ Porce-
lana/Ceramika, Dekoracje, Butik &
Akcesoria) włącznie ze zwiastunem
targów Ambiente o tematyce Living,
Giving & Dining

TAPICERKA

KUCHNIA

LIFESTYLE

imm coLoGne
Obszerne sprawozdanie z 
targów: nowości, ludzie, 
trendy i bestsellery

inne sprawoZdania
Targi Heimtextil, Domotex, 
Maison&Objet oraz targi 
towarów konsumpcyjnych na
rozpoczęcie roku (Earlybird,
Nordstil, Trendset)

cooL kids
Aktualne nowości, meble 
dziecięce i dla niemowląt

usŁuGodawcy
Najlepsze usługi na targach 
imm cologne, zwiastun targów
EuroCIS i Internet World

oŚwietLenie
Zwiastun targów Light+Building

imm sLeep
Sypialnie, łóżka, materace,
stelaże z listew + dodatek 
specjalny: Wyposażenie łóżek &
Tekstylia domowe

saLone deL moBiLe
Zwiastun targów w Mediolanie. 
Przegląd trendów międzynaro -
dowych

dni partnerskie/imm smart
Bestsellery wiosenne w 
zakresie mebli młodzieżowych/
samoobsługi/własnego odbioru

usŁuGi finansowe                        
Najnowsze serwisy płatności 
na zwiększenie obrotu 

projektowanie skLepÓw
Trendy handlowe w zakresie pro-
jektowania i oświetlenia sklepów

LifestyLe
Start w rok towarów konsump-
cyjnych; Atrakcje targów Ambiente
i targów regionalnych 

Meble tapicerskie „Made in 
Europe“, korzystne modele z
klasą, trendy tekstylne i mocne
marki

internationaL – Sprawozdania
z targów wiosennych na całym
świecie włącznie z Singapurem,
Malezją i Chinami 

meBLe poLska
Sprawozdanie z targów polskiej
branży meblowej

ŁaZienka – Trendy i nowości 
z targów SHK i IFH/Intherm

meBLe Biurowe
Wyposażenie Home Office

oŚwietLenie
Sprawozdanie z targów Light +
Building, oświetlenie w projek-
towaniu sklepów

outdoor
Jakie produkty zagwarantują
pomyślny start w sezon letni?

Wszystkie nowości targów Inter-
net World: technologia handlu
detalicznego, oprogramowanie
(sklepowe), SEO, systemy kon-
troli towarów, rozwiązania inter-
fejsowe, agencje reklamowe w
dziedzinie marketingu cyfrowego,
CRM 

saLone deL moBiLe
Sprawozdanie z Mediolanu –
trendy metropolii meblowej
dininG 
Nowoczesne miejsca posiłków,
ławy, stoły i krzesła
GLoBaL Brands
Świat marek, koncepcje
„sklepów w sklepie“, sklepy 
producentów markowych. 
Przegląd największych marek
desiGn awards 
Best of 2018 – Kto naprawdę
zasłużył na nagrodę 

Wszystko na temat rynku pro-
duktów najwyższej jakości: ku-
chnie, urządzenia, wyposażenie –
nowe produkty & technologia

Co napędza handel? Koncepcje
sklepowe, logistyka, doradztwo,
projektowanie sklepów, firmy bu-
dowlane, wydajność energetyczna,
marketing internetowy i sieci
społecznościowe, product infor-
mation management (PIM), 
zarządzanie dokumentacją, 
archiwizacja, agencje reklamowe,
studia fotograficzne, logistyka 
nowych mebli, finansowanie zbytu,
oprogramowanie komputerowe,
systemy kontroli towarów, flota 
i trendy w zakresie firmowych 
samochodów osobowych

outdoor
Start w sezon letni. Zwiastun
targów „Gardiente“
austria & sZwajcaria
Trendy mebli kuchennych i 
najlepsze produkty z obu republik
alpejskich
Grupy Zakupowe
Obszerny przegląd: Moduły, drogi
zakupu, pakiety świadczeń
tekstyLia
Trendy tekstylne mebli do sied-
zenia – sprawozdanie z targów
Proposte
tarGi wiosenne
Nowości z Wschodniej Westfalii-
Lippe i innych regionów meblar-
skich Niemie

Sortymenty specjalistyczne od 
A do Z z obszernym zwiastunem
targów Tendence

TAPICERKA PREMIUM

E-COMMERCE

KUCHNIA PREMIUM

USŁUGODAWCY
LIFESTYLE
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GRUDzIEń

ET:            16.07.2018
AS/DU:      27.06.2018

ET:            15.08.2018
AS/DU:      20.07.2018

ET:            10.09.2018
AS/DU:      22.08.2018

ET:            19.10.2018
AS/DU:      28.09.2018

ET:            14.11.2018
AS/DU:      26.10.2018

ET:            12.12.2018
AS/DU:      21.11.2018

WRzESIEń PAźDzIERNIK LISTOPADLIPIEC SIERPIEń 

statystyka 2018: 16 stron 
w postaci „czasopisma w 
czasopiśmie”

30 wiodących marek w 
handlu kuchennym: 16 stron
w postaci „czasopisma w 
czasopiśmie” 

EXKLUSIV
EXKLUSIV

et: Termin wydania    as: Koniec zamawiania reklam    du: Koniec przekazu dokumentów do druku Zmiany zastrzeżone

to wydania dotyczące jednego tematu głównego, zawierające materiały dodatkowe. Państwa korzyści: dodatkowe wydanie w zakresie
średnio 3.000 egzemplarzy, wybiórcza dystrybucja do pasujących grup docelowych.

Prosimy zwrócić uwagę na oddzielne informacje medialne dotyczące czasopism       i                        .

SPECIALS

LIFESTYLE EXKLUSIV

Prosimy o przestrzeganie indywidualnie 
ustalonych z Państwem terminów dostarczania materiałów PR.

kuchenna jesień 
Które marki należą do zwycięz-
ców w Berlinie (IFA) i Wschodniej
Westfalii (Küchenmeile, House4-
Kitchen, KCL, Gut Böckel, Area30,
Forum26 i Designwerkstatt)

LifestyLe
Wiodące wyroby na najważniejszy
sezon produktów konsump-
cyjnych

outdoor
Sprawozdanie z targów Spoga+
Gafa i Maison&Objet. Wszystko
na sezon outdoor 2019

tapicerka & tekstyLia
Meble, skóra i pianki, atrakcje 
z Górnej Frankonii oraz trendy
tekstylne na rok 2019

Go Green
Ekologiczna strona branży: 
produkty, materiały, usługi 
i znaki jakości pod mianem 
zrównoważonego rozwoju

cooL kids
Meble dziecięce, akcesoria 
i wyposażenie. Sprawozdanie 
z targów Kind+Jugend

made in Germany
Projekty i jakość z Niemiec.
Główne zagadnienia: meble 
z litego drewna, meble do 
pokoju gościnnego, do siedzenia
i do posiłków

komfortowe miesZkanie
Meble komfortowe i innowacje
techniczne dla klientów 50+

it
Rozwiązania w oprogramowaniu,
serwis technologii infor-
macyjnych, systemy kontroli 
towarów, elektroniczna wymiana
danych, product information 
management (PIM), wymiana
danych stałych, feedback mana-
gement

tapety, dywany & wykŁad-
Ziny podŁoGowe
Atrakcje 2018/2019 w zakresie
materiałów ściennych i podłogo-
wych

sypiaLnia – Meble i systemy 
do sypialni, nowoczesne materiały 
i pianki do materaców  
ifa & kuchenna jesień
Zwiastun: urządzenia kuchenne 
i inne ciekawostki
smart home
Różnorodne urządzenia techniczne 
m.o.w.
Zwiastun targów meblowych przeznac-
zonych dla środkowego segmentu rynku 
hausmesse sÜd
Wiodące marki producentów meblo-
wych z południowych Niemiec 
cooL kids – Zwiastun targów 
dla dzieci i młodzieży
LifestyLe – Zwiastun: Bestsellery 
na jesień i zimę. Propozycje na wiosnę i
lato 2019. Targi: Trendset, Nordstil, Vi-
vanti, sprawozdanie z targów Tendence

Informacje na temat targów
Spoga+Gafa z trendami outdoor w 
Kolonii, dekoracje i akcesoria 

OUTDOOR

westfaLia-wydanie 
specjaLne
Targi M.O.W. + Möbelmeile +
targi branżowe: obszerny raport
wstępny z targów w Westfalii –
prezentacja nowych produktów 
i wystawców. Włącznie z 
magazynem dotyczącym targów
jesiennych 
GÓrna frankonia
Aktualności w przeddzień 
targów branżowych
meBLe Biurowe
Przegląd targów Orgatec 2018
ŁaZienka
Nowe meble do łazienki, 
armatury itp

Obszerne wydanie specjalne ze
zwiastunem targów kuchennych
Küchenmeile, Area30, oraz tar-
gów branżowych we Wschodniej
Westfalii-Lippe

raport tarGowy
Atrakcje z Wschodniej Westfalii
(główny temat: meble młodzieżowe,
samoobsługa i towar promocyjny 
na udany sezon) oraz targów Haus-
messe Süd 

oŚwietLenie
Oświetlenie w projektowaniu
sklepów, lampy wbudowane i 
bestsellery dla systemów POS

meBLe Biurowe
Sprawozdanie z targów Orgatec

Nowości z targów IAA – Koncepcje
sklepowe, logistyka, doradztwo, pro-
jektowanie sklepów, firmy budowlane,
wydajność energetyczna, marketing
internetowy i sieci społecznościowe,
product information management
(PIM), zarządzanie dokumentacją, ar-
chiwizacja, agencje reklamowe, studia
fotograficzne, logistyka nowych mebli,
finansowanie zbytu, oprogramowanie
komputerowe, systemy kontroli to-
warów, pojazdy użytkowe

imm coLoGne 2019
Zwiastun: trendy branży na 
nowy rok 
LiVinGkitchen 2019
Zwiastun targów atrakcji
kuchennych

skandynawia
Zwiastun targów imm cologne 
i Furniture w Sztokholmie: 
Wzorce & Jakość z Norwegii,
Szwecji, Danii i Finlandii 
kraje BeneLuksu
Targi meblowe w Brukseli i 
targi branżowe w Holandii

Marketing wielokanałowy: 
oferenci oprogramowania, pro-
cedury płatności, mobilny Inter-
net i firmy logistyczne, Internet
World 2019

Łóżka, materace, sypialnia i 
tekstylia domowe. Zwiastun 
targów Heimtextil

KUCHNIA

USŁUGODAWCY

E-COMMERCE

SYPIALNIA



Formaty i ceny ogłoszeń

Format

2/1 Str.

1/1 Str.

1/2 Str.

1/3 Str.

1/4 Str.

Szerokość x Wysokość (mm)

2 x 1/1 Strona
                 
206 x 283

206 x 137 bzw. 100 x 283

206 x 92 bzw. 70 x 283

206 x 68 bzw. 47 x 283 od.
100 x 137 

Cena cz/b

10.240,– €

5.120,– €

2.560,– €

1.707,– €

1.280,– €

4c-Cena

13.480,– €

6.740,– €

4.180,– €

3.327,– €

2.900,– €

W przypadku 3 nadań
kolorowych, po **

11.944– € 

6.228– €

4.052,– €

3.240,– €

2.836,– €

ForMAt CZASoPiSMA
240 mm szer. x 310 mm wys. 
nieobcięty 248 mm szer. x 318 mm wys.
(spad drukarski z każdej strony 4 mm)

ForMAt SKŁADu
206 mm szer. x 283 mm wys., 4 kolumny po 47 mm szer.

DoDAteK ZA NACięCie
Ogłoszenia wychodzące poza format składu 10 % 
(Podstawa rozliczenia: cena cz/b)
W celu uzyskania informacji na temat formatów naciętych,
prosimy o kontakt telefoniczny.

roDZAj DruKu:
Offset, raster 60, bezpośrednie naświetlenie danych
 cyfrowych na płytę drukową (CTP)

DANe CyFroWe 
System: Apple Macintosh i PC
Oprogramowanie: Adobe CC ( Illustrator, Photoshop, Indesign)
Formaty graficzne: tif, eps, jpg, bitmap, przynajmniej 300 dpi  
Media zapisu: CD-ROM, DVD
W przypadku ogłoszeń reklamowych prosimy o przesłanie nadającego się do
druku pliku PDF z zapisanym rodzajem czcionki oraz wydruku cyfrowego o
wiążącym zestawie kolorów wg standardu FOGRA.

Kontakt:   Claudia Höfner Tel. +49 (0)40 632018-41
                 E-Mail: claudia.hoefner@holzmann.de

ADreS DruKArNi
Mohn Media I Produktlinie Zeitschriften/ Linia produktów: „Czasopisma“
Pan Nils Corbasson I Kierownik działu dodatków, 
dodatków wpiętych, itp.: Wjazd dla ciężarówek: brama 3, 
Centralne Przyjęcie Towaru (Zentrale Warenannahme),
Carl-Bertelsmann-Straße 161 M, D-33311 Gütersloh

Lat
69

1949 – 2018
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** włącznie z rabatem ilościowym i częstości

Formaty nacięte *
Szerokość x Wysokość (mm)

2 x 1/1 Strona

240 x 310 

240 x 155 bzw. 114 x 310

240 x 110 bzw. 84 x 310

240 x 86 bzw. 61 x 310 oder
114 x 155
* za doliczeniem 4 mm spadu drukarskiego z każdej strony 



DoDAtKi WPiNANe 
Format: 240 mm szer. x 310 mm wys. (obcięty) 
(spad drukarski z każdej strony 4 mm)
1 kartka = 2 strony                                                           5.120,– € 
2 kartki = 4 strony                                                         10.240,– €
(większy rozmiar na zapytanie)

DoDAtKi
Format maks. 230 mm szer. x 300 mm wys.   
Cena do 25 g                                                                     3.200,– €
Za każde rozpoczęte dodatkowe 5 g                               620,– €
Z doliczeniem opłat przesyłki pocztą
za ‰ (w przypadku 25 g)                                                  13,40 €

Do chwili przedłożenia egzemplarza dodatku zastrzegamy
sobie wykonanie zlecenia wydrukowania dodatku. 

roCZNiK & roDZAj WyDANiA 
Rocznik 69, 2018 / miesięcznik
Cena zakupu
Abonament roczny na terenie kraju     89,90 €
Cena jednostkowa                                   10,35 €

z dolicze niem odatku VAt i porto

PubLiKACjA NA uPrZyWiLejoWANyCh StroNACh 
2 i 3 str. okładki, cz/b                                     5.964,– €
4 str. okładki, cz/b                                          6.458,– €
W przypadku innych specjalnych
miejsc publikacji ogłoszeń obowiązuje dopłata w wys. 10 %.

DoDAteK ZA KoLor
1/1 str. lub format mniejszy
Kolory standardowe (CMYK)                            540,– €
Kolory dodatkowe (HKS, Pantone)                  635,– €
Druk czterokolorowy                                     1.620,– €
Reklamy czterokolorowe
drukowane są zgodnie z normą DIN 16539 (Europaskala).

uPuSty
W przypadku odbioru usługi w ciągu jednego roku 
(upusty udzielane są jedynie na cenę cz/b):
Za częstość                                lub za ilość

3 ogłoszenia   5 %
6 ogłoszeń    10 %                  3 strony 10 %
9 ogłoszeń    15 %                  6 stron   15 %

12 ogłoszeń    20 %                  12 stron 20 %

upusty nie są udzielane na kolory,
dodatki i dodatki wpinane. 

uPuSty KoMbiNoWANe 
W przypadku ogłoszeń nadawanych w różnych obiektach 
wydawnictwa Ferdinand  Holzmann upusty są łączone. 

WAruNKi PŁAtNośCi
2 % skonto w przypadku płatności w ciągu 8 dni, poza tym 
najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rachunku bez potrąceń.

CENNIK09

Wszystkie ceny z doliczeniem obowiązującego podatku VAT.
Zmiany cen opłat pocztowych zastrzeżone. Obowiązują OWU
dotyczące ogłoszeń w gazetach i czasopismach.



NuMer eiNS
Karrierecenter (Centrum Kariery) jest rynkiem pracy i  kontaktów
czasopisma „möbel kultur“, platformą kontaktów  biznesowych 
oraz gwarantem pozytywnej reakcji w  specjalistycznym handlu
 meblowym. W porównaniu z innymi  czasopismami 
„Karrierecenter“ jest wiodące pod względem 
ilości ogłoszeń, co potwierdzają współpracujące firmy 
doradztwa przedsiębiorstw i doradztwa personalnego. 

MeDiuM CroSSMeDioWe: DruK + oNLiNe
Wszystkie ogłoszenia publikowane są równocześnie w wydaniu
drukowanym i – na okres ośmiu tygodni – bezpłatnie w Internecie
na popularnej witrynie www.karrierecenter.de. Zgodnie z
 raportem związku IVW portal Karrierecenter odwiedzany 
jest miesięcznie przez 25.000 użytkowników i jest wiodący wśród
czasopism o tematyce meblowej i wśród portali online. 

WPiS NA LiStę uSŁuGoDAWCóW
Jesteś doradcą przedsiębiorstw, doradcą personalnym, licytatorem,
itp? Zapraszamy do współpracy.
W Karrierecenter znajdą Państwo możliwość reklamy  skierowanej
bezpośrednio do Państwa grupy docelowej.  

Państwa profil ukaże się co miesiąc w Karrierecenter i dodatkowo 
w rubryce online na stronie internetowej www.karrierecenter.de.

Rozmiar: 100 mm x 38 mm    Cena: 1.985,– € na rok

WySZuKiWArKA SZKoLeń
Oferowane przez Państwa szkolenia publikowane będą co miesiąc 
z miesięczną aktualizacją w Karriercenter czasopisma „möbel 
kultur“. Daje to możliwość celowej reklamy szkoleń sprzedawców
wśród klientów z zakresu handlu specjalistycznego. 

Oferta szkolenia ukaże się co miesiąc w Karrierecenter
i dodatkowo w rubryce online na stronie internetowej 
www.karrierecenter.de.

Rozmiar: 206 mm x 38 mm    Cena: 1.985,– € na rok

Wys.        
w mm

20
40
60

1 kolumna                   
szer. 47 mm

  97,40 €
194,80 €
292,20 €

3 kolumny
szer. 153 mm

283,80 €
567,60 €
876,60 €

2 kolumny           
szer. 100 mm

189,20 €
378,40 €
584,40 €

oGŁoSZeNiA PrACy & KoNtAKty

oGŁoSZeNiA PrACy & PrZeDStAWiCieLe hANDLoWi

Cena za milimetr kolumny wynosi 4,87 €.
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Portal pracy „Karrierecenter“

Wys.
w mm

20
40
60

1 kolumna                   
szer. 47 mm

  48,80 €
  97,60 €
146,40 €

3 kolumny
szer. 153 mm

146,40 €
292,80 €
439,20 €

2 kolumny  
szer. 100 mm

  97,60 €
195,20 €
292,80 €

Cena za milimetr kolumny wynosi 2,44 €.
Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT.
W przypadku ogłoszeń anonimowych, dolicza się 13,40 € za
opracowanie i porto.



Kierownik działu ogłoszeń
Helane Al-Khazail
Telefon: +49 (0)40 632018-20
e-mail: helane.al-khazail@holzmann.de

Kuchnia/Łazienka
Sven Jeppsson
Telefon: +49 (0)40 632018-39
e-mail: sven.jeppsson@holzmann.de

LifeStyle/outdoor/Cool Kids/Meble młodzieżowe
Stina Jones  
Telefon: +49 (0)40 632018-38      
e-mail: stina.jones@holzmann.de

Centrum kariery (Karrierecenter)
Hannah Barbier
Telefon: +49 (0)40 632018-64      
e-mail: hannah.barbiewr@holzmann.de

ogłoszenia    
Claudia Höfner
Telefon: +49 (0)40 632018-41      
e-mail: claudia.hoefner@holzmann.de

oDDZiAŁy WyDAWNiCtWA
Landy wschodnie i berlin
Villwock Media Service, Reinhard Villwock
John-Sieg-Straße 22A, 10365 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2911006
Telefaks: +49 (0)30 29002416
e-mail: villwock@skyhawk-germany.com
Francja
DEF & COMMUNICATION
48, boulevard Jean Jaurès, F-92110 Clichy
Telefon: +33 (0)147 307180 
Telefaks: +33 (0)147 300189
e-mail: melanie.villard@wanadoo.fr

reDAKCjA
Redaktor naczelny i kierownik obiektu: Sascha Tapken 
(sascha.tapken@holzmann.de), 
Zastępca: Evelyne Beckmann (evelyne.beckmann@holzmann.de),
Redakcja: Heike Lorenz (heike.lorenz@holzmann.de), 
Susanne Kraft (susanne.kraft@holzmann.de),
Christian Geschke (christian.geschke@holzmann.de), 
Silja Carstensen i Doris Schmidt (na urlopie rodzicielskim)
Praktykantka: Gabriela Hein (gabriela.hein@holzmann.de), 
Sarah Schädler (sarah.schaedler@holzmann.de)

oSoby KoNtAKtoWe W biurACh reDAKCji
Münster: Rita Breer, Am Eschhuesbach 49, 48341 Altenberge
Telefon: +49 (0)2505 949821, Faks: +49 (0)2505 949822
e-mail: rita.breer@holzmann.de

benelux: Frances van der Steen, Radboutstraat 15, 
NL-3962 DB Wijk bij Duurstede, Telefon:+31 (0)6 5377358 
e-mail: frances@franpress.nl

11 OSOBY KONTAKTOWE

Kontakt do wydawnictwa
ADreS
Ferdinand Holzmann Verlag im Vincentz Network GmbH & Co. KG,
Weidestraße 120a, 22083 Hamburg,
Postfach [skrytka pocztowa] 76 02 59, 22052 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 632018-0, Telefaks: +49 (0)40 6307510
Internet: www.moebelkultur.de, E-Mail: holzmann@holzmann.de

oSoby KoNtAKtoWe:



Zwiastun trendÓw Z hamBurGa 
ARCADE  |  MÖBELFERTIGUNG  |  MÖBEL KULTUR  |  LIFESTYLE  |  DER KÜCHENPROFI  |  ONLINE  |  KARRIERECENTER

Weidestraße 120a, 22083 Hamburg
Fon: (040) 63 20 18-0, Faks: (040) 630 75 10
e-mail: holzmann@holzmann.de
www.moebelkultur.de FERDINAND HOLZMANN. IHR MÖBEL-VERLAG 
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