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KIM JESTEŚMY
Ludźmi z pasją, którzy zaprosili do współpracy największe polskie i światowe autorytety z dziedziny groomingu. Nasi eksperci
w artykułach o charakterze poradnikowym i analitycznym nie tylko dzielą się z Czytelnikami fachową wiedzą, doświadczeniami
i opiniami, ale inspirują do rozwijania groomingowej pasji.

THINK GROOM to pierwszy polski magazyn poświęcony kompleksowej pielęgnacji psów (czynności i zabiegi, kosmetyki,
akcesoria, sprzęt, zdrowie, dieta), kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem salonów i gabinetów oraz posiadaniem
zwierząt, a także psychologii czworonogów. Na łamach THINK GROOM informujemy o nowościach rynkowych oraz najlepszych
i najciekawszych produktach. Struktura magazynu jest stworzona w taki sposób, by w poszczególnych działach odpowiadać na
potrzeby groomerów, właścicieli zwierząt i otwierać ich na światowe trendy.
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WIZJA
Naszym celem jest prezentowanie dorobku branży groomingowej oraz jej
przedstawicieli i inspirowanie do dalszego rozwoju poprzez pokazywanie najlepszych
produktów oraz opisywanie najciekawszych praktyk. Chcemy stanowić branżową
platformę komunikacji, budować tożsamość środowiska i je integrować, a także
zaskakiwać i inspirować naszych Czytelników. 

Równolegle z magazynem prowadzimy portal www.thinkgroom.pl, na którym regularnie
poruszamy aktualne tematy branżowe. Wspomagamy groomerów w ich codziennej pracy
poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, a także informowanie o ważnych wydarzeniach,
targach, szkoleniach, nowościach rynkowych i ciekawostkach.
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DO KOGO DOCIERAMY
Magazyn THINK GROOM skierowany jest do:
� właścicieli i pracowników salonów groomingu,
� hodowców,
� wystawców,
� właścicieli psów i miłośników zwierząt,
� pracowników sklepów i hurtowni zoologicznych oraz weterynaryjnych,
� weterynarzy,
� wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z groomingiem i zgłębiać arkana sztuki.

DYSTRYBUCJA
Prenumerata w wersji papierowej oraz elektronicznej, salony Empik, targi, wystawy,
pokazy i wydarzenia branżowe, wysyłka imienna do wyselekcjonowanych klientów,
salonów groomingu i klinik weterynaryjnych.

THINK
GROOM



DZIAŁY

� NEWSY
Przegląd najważniejszych nowości rynkowych, wydarzeń bran-
żowych oraz informacji istotnych dla każdego groomera.

� TEMAT NUMERU
Wiodący, przekrojowy temat wydania związany z tu i teraz
branży. Nie zabraknie w nim wypowiedzi praktyków i opinii
wysokiej klasy ekspertów.

� ZDROWIE
Profilaktyka, choroby i ich objawy oraz leczenie. To dział,
w którym nasi eksperci będą wyjaśniać, jak wpierać zdrowie
pupili.

� DIETETYKA
Zbilansowana dieta jest kluczem do zdrowia. W tym dziale
przekazujemy informacje na temat prawidłowego żywienia i su-
plementacji oraz opinie ekspertów żywieniowych. Prezentuje-
my także rankingi najlepszych karm, suplementów i witamin.

� PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
Rozumienie zachowań zwierząt i odpowiednie reakcje ułatwia-
ją pracę groomera. Zwierzęta komunikacją się z nami nieustan-
nie, ale nie zawsze rozumiemy ich język. W tym dziale
próbujemy interpretować, odkodowywać i prezentować do-
tychczasowe odkrycia na temat psychologii czworonogów.

� ROZMOWA
Wywiady z najciekawszymi postaciami polskiej i międzynarodo-
wej sceny groomingowej będą dotyczyć nie tylko kwestii stric-
te zawodowych, ale także pasji naszych bohaterów, ludzi,
którzy ich inspirują i zwierząt, które odegrały ważną rolę w ich
życiu i pracy.

� ŚWIAT GROOMERA
Dział poświęcony sztuce pielęgnacji, w którym prezentujemy
metody i najlepsze praktyki, a także sprzęt, akcesoria i produk-
ty niezbędne w pracy groomera. Omawiamy także problemy
związane z pielęgnacją i przygotowaniem zwierząt do wystaw,
jakie może napotkać groomer. Dzielimy się naszym know how,
aby ułatwić życie groomerom i ich czworonożnym klientom.

� TRENDY/INSPIRACJE
W tym dziale prezentujemy nie tylko najnowsze narzędzia,
produkty i rozwiązania, z których może korzystać branża, ale
także sezonową modę prosto z psich wybiegów, katalog
fryzur i przydatne gadżety, dzięki którym zwierzęta czują się
komfortowo, a ich właściciele trendy.

� PRAWO
Dział informacyjno-poradnikowy tworzony przez ekspertów (lub
przy współpracy z nimi), dotyczący kluczowych zagadnień praw-
nych istotnych dla groomerów i firm, z którymi kooperują.

� W OBIEKTYWIE
Fotoreportaże z najważniejszych wydarzeń branżowych
(targi, wystawy, pokazy, konkursy etc.).

� STREFA KOTA
Nasz magazyn jest poświęcony w głównej mierze psom,
ale koty też zagrzały w nim miejsce. Są przecież częstymi by-
walcami salonów groomingu.

� STREFA CZYTELNIKA
Jesteśmy otwarci na psie historie i kocie opowieści, które nad-
syłają nasi Czytelnicy. Publikujemy i nagradzamy te najciekawsze. THINK

GROOM

W każdym numerze chcemy zaskakiwać, ale w żadnym nie zabraknie działów związanych z nowościami, zdrowiem,
światem groomera i jego warsztatem, psychologią zwierząt, trendami oraz inspiracjami. W części lifestylowej będziemy
prezentować rozmowy z autorytetami branży groomingowej/celebrytami (wielbicielami psów i kotów), a także ciekawe
historie opowiadane przez właścicieli zwierząt, które udowadniają, że czworonogi są bardziej czujące i inteligentne, niż
przypuszczamy.
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Format: 215 x 265 mm

Objętość: 60 stron, kreda

Kolor: pełny kolor 4+4

Zasięg: ogólnopolski

Cykl wydawniczy: dwumiesięcznik

Nakład: 6500 egz. 

GOTOWE MATERIAŁY DO DRUKU

PRZYJMUJEMY W FORMACIE: 

PDF 300 dpi CMYK; 

TIFF 300 dpi CMYK;  

EPS – fonty zamienione na krzywe CMYK.
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NIESTANDARDOWE FORMY REKLAMY CENA NETTO

Gospodarz wydania 30 000

Tytuł artykułu na I okładce plus 2500

Reklama konsekutywna 1/2 strony prawa x 3 7900

Pakiet roczny GOLD 48000

Pakiet roczny SILVER 30000

Pakiet roczny BRONZE 24000

Wyspa pow. 1/4 strony 5500

Insert tradycyjny wrzutkowy do wagi 30 g 4800

Banderola 14 700 

Skrzydełko Z-Gate rozkładówka otwierająca 24 000 

Skrzydełko dwustronne rozkładówka 19 000 

Personalizowane zaproszenie możliwość 
naklejenia na reklamie 

indywidualna
kalkulacja uzależniona 
od wymiarów 
pow. reklamy

Insert na żelka naklejony na reklamę indywidualna 
indywidualna
kalkulacja uzależniona 
od wymiarów 
pow. reklamy

do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT

do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT

REKLAMA
reklama@thinkgroom.pl

PRENUMERATA
prenumerata@thinkgroom.pl

CENNIK REKLAM
FORMATY STANDARDOWE

CENA NETTO
1X

CENA NETTO
3X

CENA NETTO
6X

Okładka II 8700 7395 6960

I rozkładówka (okładka II połączone ze stroną obok) 10600 9010 8480

pierwsza strona redakcyjna 9500 8075 7600

Okładka III 8400 7140 6720

Okładka IV 9700 8245 7760

Strona reklamowa przy spisie tresci 7300 6205 5840

Strona reklamowa przy wybranym artykule 6900 5865 5520

Strona reklamowa + artykuł merytoyczny (max 3 str.) 12700 10795 10160

Strona reklamowa I połowa gazety 6600 5610 5280

Strona reklamowa II połowa gazety 5900 5015 4720

Rozkładówka 7900 6715 6320

1/2 strony reklamowej 3900 3315 3120

Rozkładówka 2 x 1/2 strony reklamowej 7300 6205 5840

1/3 strony reklamy 3000 2550 2400

1/3 strony reklamowej pozycjonowanie środkowe 8800 7480 7040

1/4 strony reklamowej 2600 2210 2080

1/4 strony reklamowej pozycjonowanie środkowe 5800 4930 4640

Rozkładówka 2 x 1/4 strony reklamowej 5400 4590 4320

Rozkładówka 1/4 strony reklamowej poz. środkowe 6700 5695 5360

Rozkładówka 2 x 1/4 strony reklamowej poz. środkowe 7100 6035 5680

Advertorial / artykuł sponsorowany 2 strona 8500 7225 6800

Advertorial / artykuł sponsorowany 1 strony 6600 5610 5280

Advertorial 1/2 strony 4100 3485 3280
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Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa, Poland
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