
Poradnik Handlowca 2020 



Najważniejsze informacje na temat 

Poradnika Handlowca:

 Bezpłatny ogólnopolski miesięcznik – w dystrybucji na początku każdego 

miesiąca, zawsze 12 wydań w roku - medium pozwalające dokładnie 

zaplanować każdą kampanię,

 27 rok na rynku FMCG,

 Trafia do pracowników sklepów, sieci handlowych i hurtowni FMCG,

 Niekwestionowany lider syndykatowych badań czytelnictwa prasy handlowej 

w Polsce - I miejsce wg badań przeprowadzonych przez światowe biuro 

badawcze TRM Nielsen listopad 2019, w którym po raz kolejny uczestniczyli 

międzynarodowi producenci zlecający reklamy w prasie handlowej,

 nakład 70 000 egzemplarzy oraz dystrybucja kontrolowane przez Związek 

Kontroli Dystrybucji Prasy.



Gala „Poradnika Handlowca” / nagroda Hermesa

BPiR Generalczyk jest organizatorem dorocznego 

spotkania czołowych postaci świata FMCG oraz 

HoReCa – Wiosenne Spotkania Handlowców oraz 

Restauratorów / Gala „Poradnika Handlowca” oraz 

„Poradnika Restauratora”, która od 21 lat ma miejsce na 

początku maja w Poznaniu. 

Głównym punktem Gali jest uroczystość wręczenia 

prestiżowych statuetek Hermesa dla najbardziej 

wyróżniających się sieci, restauracji, czy też 

indywidualności środowiska FMCG i HoReCa. W roku 

2018, w wyniku głosowania Czytelników „Poradnika 

Handlowca”, uhonorowaliśmy po raz pierwszy również 

producentów branży FMCG za produkty 25-lecia branży 

FMCG. 

Należy podkreślić, że nagroda Hermesa od początku 

jest nagrodą niezależną i bezpłatną przyznawaną przez 

środowiska kupieckie i gastronomiczne.



 Poradnik Handlowca ukazuje się 12 razy w 
roku, na początku każdego miesiąca (nie 

łączymy wydań)

 Miesięczny WYSYŁANY nakład 70.000 egz. 
jest kontrolowany przez Związek Kontroli 
Dystrybucji Prasy

 Ok. 75% dystrybucji (czyli ok. 53-55 tys. 
egzemplarzy miesięcznie) stanowi dystrybucja 
adresowa imienna – na adres sklepu. Znajdują 
się tutaj też egzemplarze udostępnione 
podczas spotkań i eventów branżowych. Liczba 
ta zmienia się w zależności od potrzeb w danym 

miesiącu

 Pozostała część nakładu czyli ok. 15-17 tys. jest 
udostępniona dla  klientów kanału 
Cash Carry (ok. 1000 sztuk na województwo).

Dystrybucja „Poradnika Handlowca” – na podstawie TRM 

Nielsen 2019



Dystrybucja „Poradnika Handlowca” / typy sklepów – na 

podstawie TRM Nielsen 2019

 Dane raportu TRM służą do 
zweryfikowania tego, jaki 
procent nakładu DOCIERA 
do sklepów w Polsce. Jest 
to projekt prowadzony w 

syndykacie z wiodącymi 
światowymi producentami 
branży FMCG

 Wyniki TRM Nielsen 2019 
wskazują na „Poradnik 
Handlowca” jako 
magazyn, którego 

dystrybucja jest rozłożona 
równomiernie pod 
względem typów sklepów, 
ze szczególnym naciskiem 
na handel tradycyjny.



Sklepy małoformatowe (handel tradycyjny) – TRM 

Nielsen 2019

 Wg nomenklatury Nielsena, sklepy 

spożywcze małoformatowe to sklepy o 
powierzchni sprzedaży do 300 m2, 
niezależnie od typu obsługi, które 
prowadzą sprzedaż artykułów 
spożywczych

 Ze względu na wielkość powierzchni sprzedaży 
Nielsen dzieli sklepy spożywcze  na:

• Duże sklepy spożywcze - minimum 101 m2

• Średnie sklepy spożywcze - od 41 m2 do 100 m2

• Małe sklepy spożywcze - do 40  m2



Czytelnictwo Cyklu Sezonowego (cykl 6 miesięcy) – TRM 

Nielsen 2019

 Niezmiernie ważnym elementem badań 
czytelnictwa prasy handlowej jest 
wskaźnik dotyczący Czytelnictwa Cyklu 
Sezonowego – pytanie o pisma czytane 

na przestrzeni 6 miesięcy 
poprzedzających termin badania. 
Wyniki te pokazują reklamodawcom, 
które tytuły prasy handlowej są cennym 
źródłem informacji dla przedsiębiorców 
branży FMCG



Najważniejsze działy prasy handlowej – nowe produkty 

oraz porady prawne

Detaliści pytani przez ankieterów Nielsena o 
najistotniejsze z ich punktu widzenia działy prasy 
handlowej, wskazują przede wszystkim na:
- Nowości rynkowe (reklamy, działy PR) oraz
- Fachowe porady, czyli porady prawne, biznesowe.



Dodatkowe formy promocji na łamach „Poradnika 

Handlowca” – sampling, inserty, inne

Poradnik Handlowca 
oferuje atrakcyjne formy 
komunikacji ,takie jak np. 
sampling produktów 

(próbka produktu 
przyklejona na reklamę), 
insert (wrzutka) promujący 
aktualną ofertę 
producenta. 

Zachęcamy też do 
współpracy przy okazji  
naszych niestandardowych 
akcji, jak Testerzy Poradnika 
Handlowca (sampling
produktów w sklepach 
FMCG), Odśwież Swój Sklep 
(rewitalizacja placówek 
handlowych z udziałem 
licznych sponsorów), inne. 



Wsparcie PR na łamach Poradnika Handlowca 

Kampanie i Promocje

Nowości

Wypowiedzi producentów



Dane rynkowe w comiesięcznych raportach



Harmonogram wydań „Poradnika Handlowca” 2020

Wydanie 2020 W dystrybucji od: Materiały do:

STYCZEŃ 03.01.2020 20.12.2019

LUTY 03.02. 24.01.

MARZEC 02.03. 21.02.

KWIECIEŃ 03.04. 23.03.

MAJ 04.05. 20.04.

CZERWIEC 01.06. 22.05.

LIPIEC 03.07. 22.06.

SIERPIEŃ 03.08. 24.07.

WRZESIEŃ 04.09. 24.08.

PAŹDZIERNIK 02.10. 21.09.

LISTOPAD 02.11. 23.10.

GRUDZIEŃ 01.12. 20.11.



Dyrektor Zarządzający

Wojtek Generalczyk

tel.: (61) 851 37 55

wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

P.O. Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

Katarzyna Mikołajczak

tel.: (61) 850 19 33 

kasiam@poradnikhandlowca.com.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu

Justyna Wojciechowska

tel.: (61) 852 51 41

justynaw@poradnikhandlowca.com.pl

Małgorzata Siuda

tel.: (61) 852 51 41

malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl

Dariusz Dzieja

tel.: (61) 852 51 41

darekd@poradnikhandlowca.com.pl

Anita Kubiak

tel.: (61) 851 37 08

anitak@poradnikrestauratora.com.pl

ADRES REDAKCJI

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Tel./fax (61)852 08 94, (61)851 92 41

redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

www.poradnikhandlowca.com.pl

www.poradnikrestauratora.com.pl

Zapraszamy do kontaktu

mailto:redakcja@poradnikhandlowca.com.pl
http://www.poradnikhandlowca.com.pl/
http://www.poradnikrestauratora.com.pl/


Dziękujemy za uwagę i 

zapraszamy do współpracy


