
Create your expertise image
  Present your offer in unique

     publications for the health 

    and safety sector

2021Publishing
offer

Circulation: 6,000 copies

Tools for promoTion

Decide on prestige advertising
in the trade press

it reaches directly to people
connected with ohs branch
Circulation: 6,000 copies

strengthen your marketing message
use one of the most widely

read industry newsletter

subscribers: 7,000+

Act comprehensively using online 
channels of communication

promote your company on an even 
larger scale on a new website 

of “promotor BHp”!

A monthly for the occupational health 
and safety industry which is trusted 

by readers and recognized on the market

Your business partner for 25 years!

reach health and safety professionals
exchange experience directly with the heads

of osh departments of the largest companies

We support 
specialists 

in their everyday Work



z

“promoTor BHp” — THe mosT frequenTlY 
CHosen H&s monTHlY
“promotor BHp” deals with all aspects of occupational safety and health. our list of topics 

includes ergonomics, the employment code, fire protection, and an assortment of various 

related issues. We provide information on new solutions, products and services. The journal 

is full of reports concerning all the major trade events taking place at that given time. 

“promotor BHp” is a leader among journals dealing with safety and comfort in the workplace.

TopiCs:
- comparative review of ohs products

- risk assessment for different work places

- ergonomics at work

- analyses of accidents at work

- occupational hazards

- news from our branch

- personal protective equipment

- new technologies in ohs

DisTriBuTion CHAnnels*
7%
direct mailing

  
31%
fairs, events,
media patronage

62%
subscription

* the amount of direct mailing and distribution during 
trade events varies according to an issue

Our readers:
•	 Employers
•	 Companies’	owners
•	 Management
•	 OSH	professionals
•	 Safety	Managers
•	 Labour	inspectors
•	 Producers	and	distributors	of	OSH	products
•	 Attendants	of	trade	fairs	and	conferences
•	 Lecturers	and	students
•	 Scientists

ABouT mAGAZine

newsletter*
We reach  
over 7,000
subscribers
every month

Website www.behapowcy.com

* internet advertising is offered solely in association 
 with the press advertisement.

HoW CAn We Help You To reACH Your ClienTs?

Big module

small module

promote your company on a new 
website of “promotor BHp“!

Detailed information 
in a separate offer 

Big module (650 x 180 px)

small module (650 x 90 px or 200 x 200 px 
+ about 200 characters)

400 euro/month

170 euro/month

The presented prices are net amounts.



200 mm x 290 mm
+ 4 mm bleed 1,400 euro

200 mm x 290 mm
+ 4 mm bleed 1,200 euro

overlap
on the 1st page

front: 110 mm  x 222 mm 
back: 110 mm x 290 mm 

+ 4 mm bleed

1,400 euro

1,600 euro

ExCLuSivE	PAgE	On	PAPEr 
of higher DensiTy

gAtEfOLd	—	tHE	ExtEnSiOn
of The 1sT	COvEr

AdvErtOriAL

Advertorial
(1 page) 750 euro

text: 4500 characters with
spaces + logo + photo

OvErLAP	On	tHE	1sT	COvEr

392 mm x 290 mm
+ 4 mm bleed

PAgE 
on higher DensiTy

exCepTionAl forms 
of ADverTisemenTs

1,200 
euro

3rd page + margin on the 1st cover
1 page advertisement

(204 mm x 290 mmm + 4 mm bleed)
and additionally a margin visible near

the first cover: 10 mm x 290 mm)

The presented prices are net amounts.

200 mm x 290 mm
+ 4 mm spadu 5000 zł

200 mm x 290 mm
+ 4 mm spadu 4200 zł

miniskrzydło 
przy I okładce

(dwustronna reklama)
awers: 110 mm  x 222 mm 
rewers: 110 mm x 290 mm 

+ 4 mm spadu

5000 zł

6500 zł

REKLAMA Z WYPUSTKĄ
O PODWYŻSZONEJ GRAMATURZE

DUŻE SKRZYDŁO 
PRZY I OKŁADCE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Artykuł 
sponsorowany

(1 strona)
2800 zł 

4500 znaków tekstu + grafika 
(zdjęcie, rysunek, tabela), 
zdjęcie oraz dane autora, 
dane teleadresowe firmy

MINISKRZYDŁO PRZY I OKŁADCE

Wyróżniona dwustronicowa 
reklama przy I okładce

392 mm x 290 mm
+ 4 mm spadu

STRONA O PODWYŻSZONEJ 
GRAMATURZE

logo firmy

Newsletter*
Co miesiąc docieramy 
do ponad 6000 subskrybentów

Strona www.promotor.elamed.pl
Tutaj można znaleźć:
• archiwum wszystkich artykułów
• informacje z rynku
•  zapowiedzi i relacje z najważniejszych 

wydarzeń dla branży
• materiały prasowe

Banery*

• C1 (750 x 100 px) -  1000 zł/mies.
• C2 (400 x 60 px) -  400 zł/mies.
• C3, C4 (120 x 80 px) -  300 zł/mies
• C5 (250 x 250 px) -  500 zł/mies..

*Reklama internetowa oferowana jest tylko 
w połączeniu z reklamą prasową. 

C1

C3, C4

C5

C2Mały 
moduł 
-  500 
zł/mies.

Duży moduł 
-  1500 zł/mies.

Duży moduł - 1500 zł/mies.
Mały moduł - 500 zł/mies.

DODATKOWE FORMY PROMOCJI

JAK MOŻEMY CI POMÓC W DOTARCIU DO KLIENTÓW?

4200 zł

3. strona reklamy 
z paskiem przy I okładce

1 strona reklamy (204 mm x 290 mmm 
+ 4 mm spadu) margines widoczny przy 1. 

okładce: 10 mm x 290 mm)

Prezentowane ceny są kwotami netto.
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priCelisT — sTAnDArD forms of ADverTisemenTs

1 page colour 
204 mm x 290 mm + 4 mm bleed 920 euro 1/2 page colour 

horizontal: 175 mm x 122 mm 580 euro

1/3 page colour 
vertical: 55 mm x 250 mm

horizontal: 175 mm x 80 mm
400 euro

1/4 page colour 
vertical: 85 mm x 122 mm

horizontal: 175 mm x 58 mm
350 euro

1/2 page colour 
vertical: 85 mm x 250 mm

ii, iii cover
204 mm x 290 mm + 4 mm bleed

iv cover
204 mm x 290 mm + 4 mm bleed

page no. 3
204 mm x 290 mm + 4 mm bleed

inserting a leaflet to magazine
(individual offer)

580 euro

1,000 euro

1,200 euro

950 euro

750 euro

O CZASOPIŚMIE
Miesięcznik „Promotor BHP” zajmujący się wszelkimi aspektami BHP, przeznaczony 

jest dla osób zawodowo dbających o bezpieczeństwo pracowników. Dbamy o to, by nasi 

czytelnicy co miesiąc otrzymywali pakiet aktualnych i rzetelnych informacji. Stawiamy 

nacisk na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy. Ciągle też ewoluujemy 

– w odpowiedzi na realne potrzeby zgłaszane przez naszych czytelników. 

O CZYM PISZEMY
W każdym numerze zamieszczamy ocenę ryzyka dla wybranej czynności 

lub stanowiska, pokazujemy, w jaki sposób kształtować ergonomiczne stanowisko pracy, 

ku przestrodze przedstawiamy dokładne analizy wypadków przy pracy, ich przyczyn 

i możliwości zapobiegania. Na bieżąco informujemy o zmianach zachodzących w prawie 

unijnym i krajowym, o technologiach dotyczących bezpieczeństwa, o najnowszych 

szkoleniach i targach branżowych, zapraszamy również na organizowane przez nas szkolenia 

i konferencje. Kładziemy również nacisk na psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa pracy, 

ukazując kolejne problemy okiem psychologa. Pomagamy w tworzeniu ciekawych szkoleń. 

Omawiamy poszczególne typy zagrożeń, odświeżamy wiedzę o ochronach osobistych, 

pokazujemy najlepsze praktyki już zastosowane w przedsiębiorstwach. Dodatkowo nad 
każdym numerem czuwa specjalista z branży - redaktor honorowy wydania.

KANAŁY DYSTRYBUCJI*
7%
wysyłka direct mail

31%
targi, imprezy, 
patronaty 
medialne 

62%
prenumerata

*liczba wysyłek direct mail i kolportażu na imprezach 
targowych zmienia się w zależności od wydania

NASI CZYTELNICY:
•	 Pracodawcy
• Właściciele firm
• Kadra kierownicza
• Pracownicy służby BHP
• Safety Managerowie
• Inspektorzy Pracy
• Producenci i dystrybutorzy artykułów BHP
• Uczestnicy targów i konferencji branżowych
• Wykładowcy i studenci
• Pracownicy naukowi

JAK MOŻEMY CI POMÓC W DOTARCIU DO KLIENTÓW?

1 strona reklamy
204 mm x 290 mm + 4 mm spadu 3500 zł 1/2 strony reklamy 

poziom: 175 mm x 122 mm 2000 zł

1/3 strony reklamy 
pion: 55 mm x 250 mm

poziom: 175 mm x 80 mm
1600 zł

1/4 strony reklamy 
pion: 85 mm x 122 mm

poziom: 175 mm x 58 mm
1200 zł

1/2 strony reklamy 
pion: 85 mm x 250 mm

II okładka
204 mm x 290 mm + 4 mm spadu

III okładka
204 mm x 290 mm + 4 mm spadu

IV okładka
204 mm x 290 mm + 4 mm spadu

3. strona 
204 mm x 290 mm + 4 mm spadu

Flesz 
Informacja produktowa

700 znaków tekstu + zdjęcie 

insert
ulotka włożona do czasopisma 

2000 zł

4000 zł

3800 zł

4200 zł

3800 zł

kalkulacja 
indywidualna od 

0,50 zł/szt.

500 zł

Prezentowane ceny są kwotami netto.
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+	a	tag	with	a	company’s	logo



issue of
"promotor BHp" 

in 2021
events we will be present at 2021 publication schedule leading topics Comparative reviews

of oHs products

1—2 • Every event in 2021 listed below

Deadline for sending orders 
and materials: Jan 22, 2021

Publication date: feb 12, 
2021

selection of ppe 
adjusted to the 
requirements of

work environment

CATAloGue 
issue

3 • Additional	dedicated	distribution	(due	to	the	postponement	of	trade	events	because	of	the	pandemic)

Deadline for sending orders 
and materials: feb 26, 2021
Publication	date:	Mar	12,	

2021

ATex overview of protective 
and working clothing

4—5 •	neW infrAsTruCTure	—	international	infrastructure	Constructions	Expo,	may 11-13.2021, Kielce
•	plAsTpol – international fair of Processing of Plastics and rubber, may 25-28.2021, Kielce

Deadline for sending orders 
and materials: mar 26, 2021
Publication	date:	Apr	16,	

2021

safety 
in construction

overview of detection 
devices

6 • Additional	dedicated	distribution	(due	to	the	postponement	of	trade	events	because	of	the	pandemic)

Deadline for sending orders 
and materials: may 14, 2021
Publication	date:	May	28,	

2021

safe 
production

review 
of protective

glasses and goggles

7—8

•	sAWo	—	international	fair	of	Work	Protection,	fire-fighting	and	rescue	Equipment,	Aug 31 - sep 2, 2021, Poznań
•	iTm inDusTrY europe	(Mach-tool,	Surfex,	Metalforum,	Welding),	Aug 31 - sep 3, 2021, Poznań
•	suBConTrACTinG – industrial subcontracting exhibition, Aug 31 - sep 3, 2021, Poznań
•	mspo – The international Defense industry fair, sep 7-10, 2021, Kielce

Deadline for sending orders 
and materials: Jun 18, 2021
Publication date: Jul 2, 2021

osH 
education
machine 
safety

overview 
of fire protections

9

•	seCurex	—	international	Security	fair,	sep 14-16, 2021, Poznań
•	enerGeTAB	—	international	Energy	fair,	sep 14-16, 2021, bielsko-biała
•	Toolex	—	international	fair	of	Machine	tools,	tools	and	Processing	technology,	sep 28-30, 2021, sosnowiec
•	KielCe WorK sAfeTY-expo	—	Occupational	Safety	and	fire	Security	Protection	Systems,	sep 30 - oct 2, 2021, 
Kielce

Deadline for sending orders 
and materials: Aug 20, 2021
Publication date: sep 3, 2021

safe work 
on high-voltage 

lines

review of protective
footwear

10

•	meTAl	—	international	fair	of	technologies	for	foundry,	oct 12-14, 2021, Kielce
•	HeAT TreATmenT	—	Metals	Heat	treatment	Expo,	oct 12-14, 2021, Kielce
•	Aluminium & nonfermeT	—	international	fair	of	Aluminium	&	technology,	Materials	and	non-ferrous	Metal	
Products, oct 12-14, 2021, Kielce

•	ConTrol-TeCH	—	fair	of	industrial	Measuring	technology	and	non-destructive	testing,	oct 12-14, 2021, Kielce
•	reCYKlinG	—	fair	of	recycling	of	non-ferrous	Metal,	oct 12-14, 2021, Kielce
•	A+A, oct 26-29, 2021, Dusseldorf
•	expoWelDinG	—	international	Energy	fair,	oct 27-28, 2021, gdańsk
•	9th Conference on oHs in mining and metallurgy industry	—	organized	by	"Promotor	BHP",	October	2021

Deadline for sending orders 
and materials: sep 24, 2021
Publication date: oct 8, 2021

polisH-enGlisH 
issue

Welding

review of polish
manufacturers 

and distributors of ppe 
and safety equipment

9th Conference on oHs in mining and metallurgy industry – organized by „promotor BHp”, october 2021

11—12 • Meetings	of	Polish	OHS	associations

Deadline for sending orders 
and materials: nov 12, 2021

Publication date: nov 26, 
2021

Working 
in severe weather 

conditions

review 
of protective gloves
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