STALOWEFORUM
MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI
Co oferujemy
„Stalowe Forum” to na rodzimym rynku wydawnictw
branżowych pismo wyjątkowe.
Publikujemy teksty dbając o najwyższe standardy
dziennikarskie i edytorskie. Profesjonalna zawartość
obudowana jest atrakcyjną szatą graficzną.
Piszemy o przemyśle stalowym, ale także branżach z nim
powiązanych (m.in. budownictwie, AGD, przemyśle
maszynowym, wydobywczym, stoczniowym,
energetycznym). Magazyn „Stalowe Forum”
to wydawnictwo, które zdecydowanie wyróżnia się
na rynku. Naszą dewizą jest jakość.
I tę jakość chcemy Państwu zaoferować.
Zapraszam do współpracy!
Cykl wydawniczy:
Nakład:
Szacunkowe czytelnictwo:
Format:
Liczba stron:
Papier:
Oprawa:
Dystrybucja:

„Stalowe Forum” to profesjonalny magazyn gospodarczy.
Nasze informacje kierujemy do osób, które znają się
na ekonomii oraz prowadzeniu biznesu. Nasi czytelnicy wysoko
cenią sobie fachowość, rzetelność, ale też estetykę
przekazywanych treści. Staramy się, aby jak największa liczba
materiałów publikowanych w magazynie „Stalowe Forum”
dotyczyła konkretnych firm i osób.
Naszą ambicją jest wnikliwe i dokładne opisywanie wydarzeń
oraz zjawisk zachodzących w interesujących nas branżach.

Do kogo docieramy
• Do właścicieli i menedżerów firm zajmujących
się dystrybucją i przetwórstwem stali
• Do właścicieli i menedżerów firm zajmujących
się produkcją stali
• Do przedstawicieli szeroko rozumianego otoczenia
biznesowego związanego z branżą stalową
(budownictwo, transport, logistyka,
przemysł maszynowy, etc.)
• Do środowisk opiniotwórczych (media, politycy, izby
gospodarcze, stowarzyszenia pracodawców)
• Łączne roczne przychody firm, do których dociera
magazyn „Stalowe Forum” to ponad 15 mld zł

Wydarzenia
Dostarczamy informacji na temat bieżących wydarzeń
w firmach reprezentujących interesujące nas branże;
informujemy o wydarzeniach w polskiej i światowej
gospodarce, inwestycjach, trendach, strategiach…

kwartalnik
4000 egz.
8 000 osób
28 x 20 cm
40 – 56
kreda mat 130 gr.
szyta
bezpłatna prenumerata

Opinie i analizy
Publikujemy analizy ekspertów, wywiady z osobami
wpływającymi na życie gospodarcze w Polsce i na świecie,
statystki dotyczące branży stalowej, przemysłu oraz całej
gospodarki.

Sylwetki
Prezentujemy sylwetki najważniejszych postaci rodzimego
biznesu. Piszemy o tych, którzy zmieniają rzeczywistość
gospodarczą.

