
CZASOPISMO 
ŚWIAT  PRZEMYSŁU  KOSMETYCZNEGO  

MERYTORYCZNIE  I  PRAKTYCZNIE  

O  PRZEMYŚLE  KOSMETYCZNYM  

specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do producentów przemysłu 

kosmetycznego oraz dostawców, oferujących produkty i usługi dla branży 

kosmetycznej. 
 

Kwartalnik już od 10 lat jest źródłem wiedzy z zakresu rynku, legislacji, produkcji, 
badań i rozwoju, opakowań, wzornictwa, maszyn, rozwiązań technologicznych 

oraz usług dla przemysłu kosmetycznego. 

 

Na łamach kwartalnika, prezentowane są także aktualności z branży 

kosmetycznej, zmiany legislacyjne, informacje związane z aktywnością polskich 

i zagranicznych firm tworzących rynek. Przedstawia także bieżące trendy oraz 

różnego rodzaju ciekawostki z kraju i ze świata, związane z branżą kosmetyczną.

Każde wydanie drukowane wysyłamy bezpłatnie do 

pracowników z ponad 300 produkcyjnych zakładów 

kosmetycznych, instytucji, uczelni i form z otoczenia 

branży.  

 

Czasopismo wydawane jest w nakładzie od 3000-5000 

egzemplarzy, w zależności od wydarzeń branżowych, 

podczas których odbywa się dodatkowa dystrybucja. 

 

Aby zmaksymalizować zasięg tytułu, "Świat Przemysłu 

Kosmetycznego" dystrybuujemy za pośrednictwem 

wersji elektronicznej, jak również na targach krajowych 

oraz zagranicznych. 

 

 

 

"ŚWIAT PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO" 

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ? DYSTRYBUCJA W LICZBACH: 

TARGI, SZKOLENIA, 

KONFERENCJE 

BRANŻOWE 

PRENUMERATA WYSYŁKA 

IMIENNA DO 

ZAKŁADÓW 

PRODUKCYJNYCH 

WYSYŁKA DO FIRM 

ZE ŚRODOWISKA 

BRANŻOWEGO 



STAŁE DZIAŁY KAŻDEGO WYDANIA: 

GRUPA DOCELOWA: 

- AKTUALNOŚCI 
- BLIŻEJ BRANŻY 

- PRODUKCJA 

- RYNEK 

- SUROWCE 

- BADANIA I ROZWÓJ 

- JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

- OPAKOWANIA 

- PRAWO 

ZOSTAŃ AUTOREM ARTYKUŁÓW!

Właściciele i dyrektorzy zakładów produkcyjnych
Prezesi
Pracownicy działów Badań i Rozwoju
Pracownicy działów Jakości i Bezpieczeństwa
Pracownicy działów Zaopatrzenia
Pracownicy działów Utrzymania Ruchu
Technolodzy
Inżynierowie Procesów
Pracownicy działów Planowania Produkcji
Pracownicy działów Pakowania
Dyrektorzy ds. Sprzedaży i Marketingu
Decydenci w Działach Zakupów
Przedstawiciele Instytucji, Uczelni i firm z otoczenia 

branży 

Lubisz i potrafisz pisać?

Posiadasz pomysł na ciekawy artykuł?
Chciałbyś podzielić się swoją wiedzą z naszymi 

czytelnikami?

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ Z NASZYM 

KWARTALNIKIEM JUŻ DZIŚ!



merytorycznie i praktycznie 

o przemyśle kosmetycznym 

Zaprezentuj swoją markę na
łamach kwartalnika i wyjdź
naprzeciw swoim klientom! 

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. 

Plan wydawniczy oraz wydania
archiwalne dostępne są na stronie

internetowej. 
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