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Magazyn Gifts Journal Polska
Jedyny na polskim rynku magazyn
poświęcony wyłącznie upominkom
reklamowym

Sprawdzona grupa docelowa
Kontakt z Klientami przez cały rok
Ponad 63 000 odbiorców

Gifts Journal Polska - wszystko, co musisz wiedzieć

Co to Gifts Journal Polska?
Magazyn Gifts Journal Polska to jedyny na
polskim rynku magazyn poświęcony upominkom
reklamowym.
Redakcja uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach
branżowych w kraju i za granicą, już od 2000 roku.
Tytuł traﬁa do wyselekcjonowanych odbiorców.
Czytelnikami są agencje reklamowe poszukujące
upominków, oraz szefowie marketingu i działy
zakupów największych ﬁrm w Polsce.

Materiały redakcyjne, które znajdują się na stronach
Gifts Journal Polska skierowane są do osób, które chcą
być nabieżąco z tym, co się dzieje w branży, a także
szukajądobrych pomysłów na upominki biznesowe,
mające zastosowanie w promocjach sprzedaży,
programachlojalnościowych, a także przy okazjonalnym
wręczaniu budującym pozytywny wizerunek ﬁrmy.
Magazyn zawiera aktualne informacje o dostępnych
na rynku gadżetach reklamowych. To baza wiedzy
i inspiracja do prowadzenia biznesu.

Dlaczego Gifts Journal Polska?

WYSYŁKA RAZ W MIESIĄCU
NEWSLETTERA Z WERSJĄ
ONLINE AKTUALNEGO NUMERU
GIFTS JOURNAL POLSKA
baza aktualizowana przez cały rok

ugruntowana pozycja tytułu
na rynku od 2000 roku

ponad 15% wyświetleń wiadomości

nakład dystrybuowany w 100%
docieramy do 3 000 agencji,
1 000 branży tekstylnej,
1 000 klientów końcowych

ponad 63 000 odbiorców

wydaliśmy 66 numerów + numer „O"
w 2000 roku
ponad 330 000 egzemplarzy
wysłanych do Klientów

NEWS

WIEŚCI Z RYNKU

JOOMP.EU

Najważniejsze informacje w jednym
miejscu. Obszerny dział NEWS poświęcony
jest prezentacji aktualności z branży
upominków reklamowych - zawsze
konkretnie i na temat. Można w nim
odnaleźć zarówno wiadomości o Iiderach
rynku, jak i szczegóły oraz wskazówki
pomocne w zaplanowaniu swojego udziału
w najważniejszych wydarzeniach świata
reklamy.

Dział poświęcony nowoczesnym
rozwiązaniom, jakie stosują ﬁrmy
i marki z branży reklamowej. Przybliża
najnowsze trendy i sposoby na wyróżnienie
się na ryku. Opracowanie przyjmuje
postać wyczerpującej, a zarazem
przystępnej analizy, przydatnej na drodze
szukania ulepszeń w zakresie prowadzenia
biznesu

Dział poświęcony - prostemu w obsłudze,
szybkiemu i bezpłatnemu narzędziu online,
wspierającemu eksport produktów
reklamowych wśród dostawców,
i agencji reklamowych z całej Europy.
Materiał prezentuje główne zalety portalu:
intuicyjną wyszukiwarkę dostawców,
możliwość wysyłania szybkich wiadomości
i codzienne inspiracje produktowe.
Dodatkową ciekawostką tego działu są nowe
oferty produktowe, które pozwalają być na
bieżąco z branżowymi nowościami
i prezentację ﬁrm należących do joomp.eu.

FELIETON

UPOMINKI

TECHNOLOGIE

Interesujące artykuły za świeżym
spojrzeniem na najbardziej aktualne
tematy w danym okresie. Poruszane
w każdym felietonie zagadnienia wiążą
się z różnymi przejawami aktywności
na rynku upominków reklamowych.
W postaci zajmującej i lekkiej lektury
przybliżają najciekawsze gadżety oraz
trendy w branży.

Dział poświęcony najnowszym trendom
w dziedzinie upominków reklamowych
z prezentacją wybranych produktów,
które wyróżniają się formą, zastosowaniem
lub innowacyjnością.
Stanowi w równym stopniu praktyczne
omówienie gadżetów służących
identyﬁkacji marki, co swego rodzaju
katalog inspiracji, które warto uwzględnić
we własnej ﬁrmie

Przegląd nowoczesnych maszyn, urządzeń
i rozwiązań technologicznych z branży
reklamowej. Daje możliwość poznania
pionierskich metod produkcji i śledzenia
na bieżąco postępów w każdej dziedzinie
związanej z szeroko pojętym sektorem
gadżetów.

OSOBOWOŚCI
Materiał przyjmuje ciekawą formę
krótkich wywiadów z wybitnymi
przedstawicielami branży upominków
reklamowych. Prezentacja rozmów
z polecanymi osobami ma na celu
przybliżenie czytelnikom ich prywatnych
pasji, sukcesów i planów - w myśl zasady,
że za każdą marką stoją ludzie
o wyjątkowej osobowości, których warto
poznać na łamach magazynu Gifts Journal.

O TYM SIĘ MÓWI
PRAWO / GOSPODARKA / FINANSE
Interesujący przegląd aktualności ze sfery
prawa, gospodarki oraz ﬁnansów. Jest to
zestawienie najważniejszych wiadomości
dotyczących różnych aspektów
prowadzenia biznesu, ogólnej kondycji
gospodarczej bądź bezpośrednio
odnoszących się do tematów ważnych
dla przedstawicieli sektora reklamowego.
Nowiny z kraju i świata pozwalają
orientować się w obecnej sytuacji.

WHO IS WHO
Zestawienie aktualności dotyczących
awansów w branży. Materiał zawiera krótki
zarys kariery z wyszczególnionymi
stanowiskami i zakresem obowiązków
każdej z osób, które osiągnęły kolejny etap
zawodowego rozwoju. Pozwala śledzić na
bieżąco zmiany personalne w korporacjach
i przedsiębiorstwach.

JUBILEUSZE
Przedstawienie w atrakcyjnej formie
rekomendowanych marek
i przedsiębiorstw świętujących w danym
roku okrągłą rocznicę prowadzenia swojej
działalności. Dzieł ten stanowi okazję do
ukazania wyjątkowych atutów i osiągnięć
ﬁrmy. Daje możliwość zaprezentowania
swojej mocnej pozycji na rynku
i zwiększenia prestiżu w oczach klientów
oraz odbiorców

MATERIAŁ SZKOLENIOWY
Materiał o funkcji edukacyjnej
i informacyjnej. Przygotowany we
współpracy z zewnętrznymi ﬁrmami.
Praktyczne informacje przydają się przy
wdrażaniu wewnętrznych usprawnień
oraz w działaniach mających na celu
umacnianie świadomości marki.

PROMOCJE, KTÓRE WIDAĆ
Ciekawy materiał zbierający najnowsze
promocje z upominkami reklamowymi
w roli głównej. Prezentuje najciekawsze
produkty występujące w sprzedaży
łączonej, które dostępne są w sieciach
sklepów detalicznych oraz przy okazji
rozmaitych wydarzeń plenerowych.

reklama na łamach Gifts Journal stanowi świadome uzupełnienie działań podejmowanych online
to idealne rozwiązanie na dotarcie różnymi kanałami do sprawdzonych odbiorców
kompleksowe możliwości prezentacji ﬁrmy (reklama / news / jubileusze / artykuły sponsorowane)
spójny sposób na budowanie świadomości marki
możliwość stałego kontaktu z branżą

Gifts Journal Polska - wszystko, co musisz wiedzieć

Poznaj nasze pozostałe produkty
i możliwość promocji Twojej ﬁrmy
Portal Joomp.eu
Joomp.eu (dawniej esbook.eu) to proste w obsłudze, szybkie i bezpłatne narzędzie
online wspierające eksport produktów reklamowych wśród dostawców,
dystrybutorów i agencji reklamowych z całej Europy.
Głównymi zaletami Joomp.eu są: intuicyjna wyszukiwarka dostawców,
możliwość wysyłania szybkich wiadomości oraz codziennie nowe inspiracje
produktowe. Portal wciąż się rozwija i doskonali swój serwis, służąc nawiązywaniu
nowych relacji biznesowych.

Oferta ESB BOX
European Suppliers Book oferuje ﬁrmom skuteczne narzędzie dotarcia do klientów i wsparcie
działań reklamowych w postaci wysyłki produktu. ESB BOX to zestaw próbek dołączonych
przez reklamodawców. Zaletą oferty jest możliwość wyboru przez zamawiającego krajów
i odbiorców, do której zostanie wysłany produkt oraz bardzo atrakcyjna cena przy min
zamówieniu 200szt.

BOX

European Suppliers Book
to drukowany katalog reklamowy dostawców z branży reklamowej działających na rynku
europejskim, który ma na celu wsparcie działalności eksportowej oraz dotarcie do
dystrybutorów i agencji reklamowych w Europie.ESB rozsyłany jest do 5000 ﬁrm działających
w branży reklamowej w tym dystrybutorów jak i agencji reklamowych, a wersja online
do 35000 ﬁrm. Katalog ma potwierdzoną 95% skuteczność dotarcia do ﬁrm branżowych
-10 wydanie ESB dotrze do 24 europejskich krajów.

Chcesz porozmawiać o ofercie?
skontaktuj się z nami
sales@gjc.pl - +48 61 825 73 22

