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Charakterystyka
Na stronie internetowej magazynprzemyslowy.pl prezentowane są wybrane artykuły 
z czasopisma, informacje rynkowe oraz materiały multimedialne. Serwis zawiera duży zakres 
wiadomości branżowych oraz informacji specjalistycznych. Dzięki rozbudowanemu podziało-
wi tematycznemu, funkcjom tagowania i powiązania ze sobą informacji wewnątrz serwisu 
(news-artykuł-firma) czytelnik otrzymuje możliwość szybkiego dotarcia do pełnych informacji 
o produkcie, firmie czy określonym zagadnieniu. Nasze strony działają w oparciu o system 
z mottem przewodnim „Znalezienie jest lepsze niż wyszukiwanie”, chociaż sam serwis umożli-
wia również wyszukiwanie informacji po jego zasobach wewnętrznych.  
Zawartość serwisu uzupełniona jest o galerie zdjęć, filmów oraz bazę danych firm i ich ofert. 
Czytelnicy mogą ponadto komunikować się pomiędzy sobą (dzielić się swoją wiedzą  
i doświadczeniami) poprzez komentarze do artykułów oraz specjalistyczne forum branżowe.

Grupa docelowa 
Pracownicy przedsiębiorstw przemysłowych: kadra zarządzająca i menedżerowie, inżyniero- 
wie, konstruktorzy oraz technolodzy, pracownicy utrzymania ruchu, specjaliści ds. zarządzania 
jakością, logistycy, informatycy, automatycy.
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Newsletter „MM Magazynu Przemysłowego” to re-
gularna dawka informacji ze świata nowych tech-
nologii, przemysłu i gospodarki. Prezentujemy 
wiadomości branżowe, najświeższe informacje oraz 
specjalistyczne dane. Docieramy do starannie wy-
branej grupy docelowej, co gwarantuje skuteczność 
przekazu. Udział w naszym newsletterze oznacza 
możliwość pozyskania nowych klientów, oszczęd-
ność kosztów i czasu oraz zwiększenie efektywności 
działań marketingowych. 

Newsletter

materiały powinny zostać dostar-
czone na trzy dni przed wysyłką
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