


Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy to czasopismo
skoncentrowane na dostarczaniu branży ogrodniczej
 tekstów biznesowych na wysokim poziomie merytorycznym. 
Przy każdym wydaniu dbamy o to, by były nie tylko intersujące, ale i uzupełnione
o porady ekspertów z branży ogrodniczej. Na stałe współpracują z nami znani 
w Polsce i na świecie dziennikarze oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu, marketingu i reklamie, m.in. Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, 
Oliver Mathys, Tomasz Szostak czy Wojciech Wardecki. Magazyn 
stanowi platformę wymiany informacji na temat nowości produktowych, 
rozwiązań i trendów w branży ogrodniczej. Zawiera relacje z bieżą-
cych wydarzeń, a także inspiruje do wprowadzania w życie 
nowych i sprawdzonych rozwiązań. ++++

Tomasz Szostak Tomek Ciesielski Wojciech Wardecki

Alicja Cecot Oliver Mathys



- Właściciele i pracownicy centrów ogrodniczych, 
   sklepów i hurtowni 

- Osoby zarządzające Internetowymi sklepami ogrodniczymi

- Przedstawiciele sieci handlowych z działami „dom i ogród”  

- Kierownicy marketów budowlanych z działu „dom i ogród” 

- Szkółkarze i producenci doniczkowych roślin ozdobnych

- Architekci krajobrazu, firmy zajmujące się 

   utrzymaniem terenów  zieleni 

- Władze stowarzyszeń i związków ogrodniczych

- Przedstawiciele uczelni wyższych i szkół ogrodniczych 

Do kogo docieramy 
z informacjami? 



Jeden magazyn - wiele 
możliwości reklamowych

artykuł merytoryczny

26 garden biznes

W czasach niepewności związanej z COVID-19 znaczenie zadbanego 
trawnika – jako bezpiecznej zewnętrznej przestrzeni wypoczynku 
i rekreacji – istotnie się zwiększa. Tendencja ta w 2021 r. i nadchodzą-
cych latach najpewniej się utrzyma, stymulując popyt na poszerza-

jącą się gamę produktów do zakładania oraz pielęgnacji trawników. Według pro-
gnoz agencji ResearchAndMarkets światowy segment produktów trawnikowych 
do 2027 r. może nawet podwoić swoją wartość!

Nowe trawnikowe 

TRENDY 

Nie ma wątpliwości, że dla właścicieli ogrodów na 
całym świecie i osób je zakładających, wypielęgnowany 
trawnik stanowi obecnie najważniejszy element 
zagospodarowania przydomowej strefy wypoczynku 
i zajmuje co najmniej 3/5 jej powierzchni. W erze ciągłego 
zagrożenia COVID-19 trawniki stają się bezpiecznym 
i odizolowanym miejscem aktywnego wypoczynku, 
relaksu, a także pracy. Ma to bardzo pozytywne 
przełożenie na sprzedaż szerokiego wachlarza produktów 
do zakładania oraz pielęgnacji wymarzonego „zielonego 
dywanu”. Z prognoz agencji Grand View Research 
wynika, że wartość samej kategorii kosiarek na świecie 
do 2027 r. może zwiększyć się do 43,7 mld dol., rosnąc 
w średniorocznym tempie 5,6%. 

MINIMALIZM W ZASIĘGU RĘKI
Popytowi w segmencie trawników sprzyja moda 
na minimalizm w architekturze krajobrazu, który 
pozwala konsumentom zaoszczędzić czas i wysiłek 
w trosce o przydomową zieleń. Równocześnie 
konsumenci poszukują sposobów na to, aby uzyskać 
idealnie utrzymaną murawę możliwie najmniejszym 
nakładem pracy, ale nie żałują na ten cel pieniędzy, 
zaopatrując się w nowoczesne maszyny: od robotów 
koszących począwszy, poprzez spalinowe, elektryczne 
i akumulatorowe kosiarki, podkaszarki, nożyce do 
trawy, aeratory, wertykulatory, glebogryzarki oraz 
wysokojakościowe mieszanki nasienne, dosiewki, trawę 
z rolki oraz bordery. Uzupełnieniem tej oferty jest 

coraz bogatszy arsenał nawozów, podłoży i innych 
preparatów pielęgnacyjnych.

KLIMAT SPRZYJAJĄCY SPRZEDAŻY 
Jak zauważają analitycy Euromonitor International, 
rosnącej sprzedaży asortymentu do zakładania oraz 
pielęgnowania trawników w Polsce oraz Europie 
Środkowej towarzyszy wyraźna poprawa stopy 
życiowej mieszkańców całego regionu oraz otwarte 
podejście konsumentów do innowacji. Wzrost 
dochodów gospodarstw domowych sprawia, 
że klienci sklepów i centrów ogrodniczych coraz 
chętniej sięgają po coraz droższe i nowatorskie 
rozwiązania. Zapotrzebowanie np. na robotyczne 
kosiarki w naszym kraju rośnie w lawinowym 
tempie. Ogromna popularność urządzeń koszących 
to również zasługa poszerzającej się bazy 
doświadczonych i kompetentnych detalistów oraz 
serwisantów, którzy potrafią skutecznie zachęcić 
klientów do zakupu markowego sprzętu z wyższej 
półki, który pozwala zoptymalizować wszelkie wysiłki 
związane z pielęgnacją przydomowej murawy.

ROZWIĄZANIA „SZYTE” NA MIARĘ
Oprócz robotów koszących polscy konsumenci 
chętnie sięgają po wielofunkcyjne kosiarki, 
posiadające np. funkcję mulczowania: rozdrabniania 
pokosu i jego równomiernego rozrzutu po darni. 
Istotnym parametrem dla kupujących staje się też 
łatwość prowadzenia oraz cicha praca silnika. W ciągu 
najbliższych lat można oczekiwać ponadto wzrostu 
zapotrzebowania na ekologiczne urządzenia koszące 
z napędem elektrycznym albo akumulatorowym.
Istotne uzupełnienie przydomowego „parku 
maszynowego” stanowią podkaszarki, które 
pozwalają na równe wykoszenie trawy 
w trudnodostępnych miejscach, np. między 
drzewami, przy klombach, ogrodzeniach lub na 
wzniesieniach. W niewielkich ogrodach podkaszarki 
skutecznie zastępują kosiarki. 
Poza tym w ciągu ostatnich lat można dostrzec 
wzrost popytu na wertykulatory skutecznie 
nacinające darń. Coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się też wertykulatory z funkcją aeracji 
– nakłuwania powierzchni trawnika w celu 
wprowadzenia powietrza do strefy korzeniowej.

TRAWNIK NA KAŻDĄ OKAZJĘ
W związku z ogromnym wzrostem popularności 
wytrzymałych trawników rekreacyjnych 
zapotrzebowanie na uniwersalne i specjalistyczne 
markowe nasiona trawnikowe z roku na rok rośnie. 
W tej kategorii produktowej nie brakuje też nowości, 
m.in. mieszanek pozwalających szybko uzyskać 
efekt zdrowej, intensywnie zielonej i zwartej darni, 
która ma dobre właściwości regeneracyjne. Na 
rynku można znaleźć też „wielofunkcyjne” nasiona 
trawnikowe z mikoryzą i aktywatorami wzrostu. 
Do innowacyjnych produktów można zaliczyć też 

»ZADANIE WYKONANE PERFEKCYJNIE.«

To obsesja na punkcie drobiazgów, 
których nikt poza Tobą  
nie zauważa. To akceptowanie 
tylko najlepszych rozwiązań. 
Perfekcja jest sposobem myślenia, 
który napawa dumą.

REKLA
M

A

Tekst: Marcin Fajerski, Zdjęcia: Moja Honda

wywiad okładkowy 
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Troska o najwyższą jakość produktów i ich innowacyjność w po-
łączeniu z przemyślanymi decyzjami biznesowymi zapewniły FI-
SKARS renomę solidnej marki, na której zawsze można polegać. 
O tym, jak firma może podsumować miniony rok i jakie ambitne cele 
planuje zrealizować w 2021 r., opowiada Piotr Strzelczyk, dyrektor 

zarządzający FISKARS Polska Sp. z o.o.

ROZMAWIA: Marcin Fajerski, ZDJĘCIA: FISKARS Polska

 W Polsce FISKARS stanowi obecnie jedną 
z najbardziej cenionych marek ogrodniczych. Jak 
w Państwa ocenie rozwija się nasz rodzimy rynek 
ogrodniczy?
Piotr Strzelczyk: FISKARS faktycznie od wielu lat nie 
tylko buduje swój wizerunek i wartość, ale również poprzez 
wprowadzanie innowacyjnych produktów rozwija nasz 
rodzimy rynek ogrodniczy.
Jego wartość rozwija się stabilnie: łagodnym, 
kilkuprocentowym tempem wzrostu każdego roku. 
Ciekawe, że wielkość tego rynku, a w szczególności 
segmentu narzędzi ogrodniczych w porównaniu do innych 
krajów europejskich i ich PKB, jest już teraz znacząca, 
a w najbliższych dekadach powinna dalej rosnąć. 

FISKARS Polska 
- z optymizmem w przyszłość

 Od początku swojej działalności FISKARS stawia na 
wielokierunkowy rozwój w różnych sektorach handlu. 
Jak ważnym segmentem w Państwa działalności są 
produkty ogrodnicze? Jaki jest potencjał tego rynku 
w Europie?
P. S.: Globalnie wartość produktów związanych z rynkiem 
ogrodniczym stanowi w FISKARSIE ok. 50% przychodów. 
W Polsce jest to zdecydowanie więcej, gdyż od początku 
to właśnie ogrodnictwo było naszym „oczkiem w głowie” 
i tutaj kierowaliśmy najwięcej nowości.
Potencjał tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Europie jest 
ciągle obiecujący. Wraz z rozwojem krajów europejskich 
– jakkolwiek będziemy to mierzyć: poprzez PKB czy 
deklaracje mieszkańców – wzrasta liczba ogrodów oraz 

osób z nich korzystających. Niebagatelny na to wpływ 
ma również stopniowo rosnąca świadomość ekologiczna, 
a także potrzeba oderwania się od codziennego hałasu 
i gonitwy myśli związanych z naszą pracą i obowiązkami. 
Tak więc jestem bardzo pozytywnie nastawiony w tym 
aspekcie.

 Globalna pandemia wywarła ogromny wpływ na 
wszystkie sektory handlu. Jak według Pana oddziałuje 
na branżę produktów ogrodniczych?
P. S.: Fakt, pandemia wywołała istne trzęsienie ziemi 
w całej gospodarce, również w branży produktów 
ogrodniczych. Z perspektywy sektora ogrodniczego, 
największą niewiadomą była ubiegłoroczna wiosna, gdy 
wszyscy pozostaliśmy w domach, a wiele sklepów zostało 
zamkniętych bądź znacząco ograniczonych w godzinach 
otwarcia i sposobie pracy. 
…Ale po „otwarciu” rynku w okolicach maja i czerwca 
zauważyliśmy mocny powrót klientów do centrów 
ogrodniczych oraz sklepów DIY. Sprzedaż w tych 
miesiącach de facto urosła nawet ponad poziomy z roku 
2019. To samo obserwowaliśmy w dalszych miesiącach 
letnich.
Podejrzewam, że branża ogrodnicza została częściowym 
beneficjentem ograniczeń wyjazdów wakacyjnych. 
Większość osób, która do tej pory dużo wyjeżdżała, 

musiała pozostać w domach. Tak więc uwaga, a często też 
inwestycje, poszły w kierunku domu i ogrodu.
Jesienią niestety wróciła konieczność ponownych 
ograniczeń i rynek ogrodniczy również to odczuł.
Ciekawą obserwacją z zeszłego roku jest widoczna zmiana 
w strukturach kanałów sprzedaży. Widzimy kilkukrotne 
wzrosty sprzedaży wśród sklepów internetowych. Widać, 
że profil zakupowy konsumentów wyraźnie się zmienił 
w roku 2020. W obliczu ograniczeń w przemieszczaniu się, 
jak również ogólnie rosnącej obawy przed koronawirusem, 
duża część zakupów przeniosła się do Internetu. Czy taka 
zmiana pozostanie już z nami na długi czas, nawet po 
pandemii? – Tego nie wie nikt. Jestem jednak przekonany, 
że udział internetowego kanału sprzedaży z pewnością 
pozostanie już na wyższym poziomie niż z czasów przed 
COVIDem. Oznacza to, że również FISKARS musi się 
ponownie dopasować do zmieniającego się rynku.

Nasze konsumenckie zachowania 
w roku 2021 nie zmienią się znacząco 
w porównaniu do roku ubiegłego. Sądzę 
więc, że dalej będziemy spędzać znaczną 
część czasu w domu, na tzw. home 
office bądź na urlopach w ogrodzie
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NA TOPIE

landscaper pro weed control 22-5-5+2,4-d+dicamba u
Nawóz otoczkowany z wysokim azotem oraz herbicydem Dicamba. Jednocześnie odżywia trawnik i zwalcza 
młode chwasty dwuliścienne. Minigranulki zapewniają optymalny kontakt nawozu z chwastami. Skład NPK 
dostosowany jest do intensywnego pobudzenia trawy do wzrostu i regeneracji murawy. Zalecamy stosowanie 
Weed Control w zakresie temperatur od 10 do 20 st., po rozsianiu nawozu trawnik należy obficie podlać. Worek 15 
kg, działanie: 6-8 tygodni. Stosowanie: marzec-kwiecień, dawka: 30 g/m², wydajność: około 500 m².
ICL Polska Sp. z o.o.
landscaperpro.pl

Moskitiery Mako Polska u
Firma Mako Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem kompletnych systemów do ochrony okien i drzwi 
przed insektami, w tym: 
•	moskitier	na	rzep	w	kolorach	białym	i	antracyt,	w	najbardziej	popularnych	rozmiarach,	w	tym	rów-

nież do okien dachowych oraz moskitier antyalergicznych,
•	moskitier	w	ramkach	aluminiowych	do	samodzielnego	montażu	w	3	kolorach	(biały,	brąz,	szary)	

w jakości Standard i Premium.
Oferta jest bardzo atrakcyjna cenowo i różnorodna asortymentowo. Możliwość indywidualnej konfi-
guracji zamówienia. Nieduże ekspozytory z oferowanym asortymentem. Po sezonie odbiór niesprze-
danego asortymentu.
Mako Polska Sp. z o.o.
moskitiery.eu/

p jabłoń czerwony 
Lampart
Nowa polska  zimowa odmiana jabłoni 
zarejestrowana w 2010 roku. Dojrzewa 
na przełomie września i października. 
Owoce średniej wielkości lub duże, 
skórka żółto-zielona  prawie w całości 
pokryta rozmytym ciemno-czerwonym 
rumieńcem. Miąższ kremowy średnio 
zwięzły.
Szkółka Pnączy Marek Wędrowski
wedrowski.pl/pl/

t nowośĆ! seria daliowelove
W jej skład wchodzi 6 rodzajów mieszanek odmian dalii o różnym przeznaczeniu 
– od mieszanek idealnych do pojemników, na rabaty, idealnych na kwiat cięty, aż 
po odmiany wabiące motyle.
W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.
legutko.com.pl

t pomidor gruntowy 
malinowy ożarowski

Odmiana wcześnie dojrzewająca. Owoce bardzo kształtne, kuli-
sto-spłaszczone o pięknej malinowej barwie. Charakteryzuje 
się wyrównaną wielkością owoców (masa około 100-120 g) 
i wspaniałym smakiem. Uprawa w polu i w wysokich tunelach. 
Posiada niskie wymagania co do gleby. Uprawa przy palikach. 
Idealny do bezpośredniego spożycia. 1 g = 250-270 nasion.
Polskie nasiona PNOS
pnos.pl

pistolet zraszający multi u
Nowy pistolet zraszający multi wyróżnia się lekką, ergo-
nomiczną konstrukcją. Został wyposażony w uchwyt 
z powłoką SoftGrip™, który doskonale leży w ręku podczas 
podlewania, co wpływa na komfort pracy. Natomiast zasto-
sowanie tworzywa FiberComp™ sprawia, że pistolet jest dodat-
kowo wyjątkowo odporny i wytrzymały. Ogrodnicy z pewnością 
docenią regulowaną głowicę, która umożliwia zastosowanie odpowiedniego 
do potrzeb strumienia wody – delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, 
płaskiego, zraszającego lub punktowego. Przepływ wody możemy regulować za 
pomocą kciuka dzięki wygodnemu uchwytowi. Uniwersalny rozmiar sprawia, że 
jest on kompatybilny z urządzeniami zraszającymi innych producentów.
FISKARS Polska Sp. z o.o.
fiskars.com



6 lider trendów

Najlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego 
w Polsce i jego motorem napędowym są innowacje! Dla-
tego, aby je promować i wyróżnić najbardziej oryginalne 
pomysły i nowatorskie rozwiązania na rynku kreujące 
trendy, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy 
w każdym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. 
Czekamy na Wasze zgłoszenia! 
Poprzednie wyróżnienia Lidera 
Trendów trafiły do firm W.Legutko 
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Na-
sienne oraz FISKARS Polska. Trzeci 
certyfikat Lidera Trendów trafia 
do firmy Poltops za innowacyjny 
nawóz organiczny FERTILAN.
Nawóz organiczny – ekoaktywator 
FERTILAN wytworzono z biomasy 
roślin bobowatych drobnonasien-
nych oraz frakcjonowanej i mielo-
nej, czystej, żywej wełny owczej! 
FERTILAN zawiera wysoką dawkę 
składników odżywczych: w tym 
azotu pochodzenia naturalnego, 
fosforu, potasu, wapnia, magnezu 
oraz innych mikroelementów 
potrzebnych do zdrowego wzro-
stu roślin. Co więcej, składniki 
nawozu są uwalniane stop-
niowo – do 6 miesięcy. FERTILAN 
dostarcza co najmniej 89% masy 

Najlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego w Polsce 
i jego motorem napędowym są innowacje! Dlatego, aby je promować 
i  wyróżnić najbardziej oryginalne pomysły i  nowatorskie rozwiąza-
nia na rynku kreujące trendy, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn 

Branżowy w  każdym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. Czekamy 
na Wasze zgłoszenia! Poprzednie wyróżnienia Lidera Trendów trafiły do firm 
W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne oraz FISKARS Polska. Trze-
ci certyfikat Lidera Trendów trafia do firmy Poltops za innowacyjny nawóz or-
ganiczny FERTILAN.

FERTILAN 
do pomidorów 
(ogórków, papryki, cukinii): 
1 kg + 20% gratis!

organicznej, wzbogacając glebę w cenne związki próch-
nicowe. Nawóz umożliwia rozwój pożytecznych mikroor-
ganizmów, a ponadto poprawia retencję wody i spraw-
ność sorpcyjną gleby. Niweluje również efekty uboczne 
nawożenia mineralnego. Ekoaktywator poprawia struk-
turę gleby, sprzyjając ukorzenieniu roślin. – Produkt firmy 

Poltops Sp. z o.o. jest innowacyjną 
odpowiedzią na coraz silniejszy 
trend EKO w polskim ogrodnic-
twie – mówi Paulina Maniecka, 
dyrektor projektów GARDENIA 
i GREEN AREA SHOW. – Rów-
nocześnie wyróżnia się wysoką 
jakością i ciekawą propozycją 
dla wszystkich hobbystów upra-
wiających warzywa: pomidory, 
ogórki, paprykę i cukinię natu-
ralnymi metodami. Bardzo cieszy 
nas fakt, że na polskim rynku poja-
wia się coraz więcej tego rodzaju 
rozwiązań. Dlatego zapraszamy 
wszystkich naszych partnerów 
biznesowych do chwalenia się 
nowatorskimi produktami i przed-
sięwzięciami, które będziemy pro-
mować na łamach Lidera Biznesu 
i w naszych mediach!   
Poltops Sp. z o.o.
poltops.pl

DOCENIAMY
INNOWACYJNOŚĆ

Najlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego w Polsce 
i jego motorem napędowym są innowacje! Dlatego, aby je promować
i wyróżnić najbardziej oryginalne pomysły i nowatorskierozwiązania na 
rynku, kreujące trendy Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy 
w każdym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. Czekamy na 
Państwa zgłoszenia



Rozszerzenie dotarcia do czytelników przez nowe
i usprawnione działania on-line

E-wydanie
W tym roku Lider Biznesu został poszerzony 

o wydanie w formie elektronicznej. 

Nowa elektroniczna odsłona  

Lidera Biznesu jest bardzo intuicyjna. Daje też 
możliwść zamieszczania linków 
z przekierowaniem do stron, produktowych, 
czy reklam.



Szeroka promocja każdego wydana 
następującycmi kanałami ....

- mailingi na bazę ponad 20.000 rekordów 
- wydanie oline udostępnione na stronach 
  www.liderbiznesu.pl, www targigardenia.pl,
  www.gashow.pl  
- posty promowane w mediach społecznościowych  
  (Facebook, Instagram, projektów Lider Biznesu, 
 GARDENIA, Green Area Show)

- Nowoczesna forma 
- Intuicyjna w obsłudze
- Łatwość dotarcia do konkretnych artykułów
- Artykuły podlinkowe do witryn www, social 
  mediów, reklam, materiałów VIDEO 

Wersja 
on-line
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Statystyki czytelnictwa

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy rozwija się także pod 
kątem liczby odbiorców. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku 

czasopismo miało przeszło 11.000 czytelników! 

Rosnąca tendencja odbiorców pokazuje, że Lider Biznesu. Ogrodniczy 
Magazyn Branżowy staje się kluczowym czasopismem dla profesjonalistów 

branży ogrodniczej. 

11 837

11 453



Dodatkowe możliwości 
reklamowe 

FORMATY PUBLIKACJI:

- Artykuł na stronie www
- Baner na stronie www
- Post – wpis, film lub reklama na Facebooku
- Zdjęcia, filmy na Instagramie 



więcej na www.sukcespopoznansku.pl
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WERONIKA KSIĄŻKIEWICZ

POZNAŃ NOSZĘ W SERCU
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100-LECIE KINA RIALTO
GŁOS BIZNESU

MIROSŁAW KOWALIK: CHCĘ WIĘCEJ
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moduły reklamowe

1 2

3

Reklamy na spad powinny zawierać pasery; 

znaczniki cięcia – powinny wychodzić 5 mm poza linie cięcia,

teksty powinny znajdować się minimum 5 mm od linii cięcia.3

2

1

Warunki techniczne
Reklamy przyjmujemy w formie pliku tif, eps, lub pdf w rozdzielczości 300 dpi i separacji CMYK,

czcionki zamienione na krzywe. 
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Specyfikacja reklamy do newslettera:
Rozdzielczość - 1040x250 px, 72 dpi

Przestrzeń kolorów - RGB

Format- JPG, PNG (spłaszczony)

Rozmiar- nie powinien przekraczać 250 KB

Formaty Reklamy
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9 wydań w roku

*Daty nadsyłania materiałów reklamowych oraz treści 

 - Nowości produktowe
 - Porady ekspertów
 - Relacje, felietony, analizy



Zapraszamy do współpracy
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