
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Polski Drukarz sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” dla przemysłu poligraficznego 
i opakowaniowego oraz organizator „Akademii Wiedzy”, powołanej w celu organizacji konferencji 
i spotkań branżowych, której zadaniem jest stymulowanie wymiany informacji i doświadczeń. 

 

„Świat DRUKU” – Plan wydawniczy – I kwartał 2023 
 
 

Numer 

wydania Tematyka przewodnia 

Termin 

przyjmowania 

materiałów 

Termin 

wydania 

(tydzień roku) 

1/2023 

 

Poligrafia reklamowa. Systemy komunikacji wizualnej  
Sitodruk i tampondruk. Druk cyfrowy na tekstyliach 
Druk w małym i wielkim formacie 
Urządzenia do obróbki po druku. Podłoża do druku (m.in. papier, karton, folie, tekstylia, banery) 
Maszyny CNC, grawerowanie i znakowanie w drewnie. Zadruk mebli (drewna, płyt meblowych i tekstyliów) 
 

Wydanie przygotowywane na: 
1-3.02 RemaDays (Nadarzyn) 
8-9.02 Promo Show (Warszawa) 
21-24.02 Home Decor (Poznań) 
21-24.02 Meble Polska (Poznań) 
 

12.01 4 

2/2023 

 

Prepress. Rozwiązania dla działu DTP (monitory, skanery, tablety, aparaty fotograficzne, programy graficzne, 
fonty, programy i sprzęt do kalibracji). Software dla drukarni (m.in. workflow, automatyzacja, Web-to-Print) 
 

Zapowiedzi targów InPrint, ICE i CCE 
Fleksografia. Podłoża giętkie. Taśmy samoprzylepne  
 

Tektura falista. Maszyny i urządzenia do zadruku i produkcji opakowań z tektury falistej 
 

Druk UV. Inkjet. Technologie poligraficzne dla przemysłu (m.in. druk 3D, druk na ceramice, tworzywach 
sztucznych, drukowana elektronika) 
 

Kontrola, zabezpieczenia i zadruk korespondencji masowej. Finansowanie w branży poligraficznej 
 

Wydanie przygotowywane na: 
14-16.03  ICE i CCE (Monachium) 
14-16.03  InPrint (Monachium) 
Film Video Foto (Łódź) 
18-20.04 Warsaw Pack (Nadarzyn) 
 

10.02 8 

3/2023 

 

Polsko-angielskie wydanie jubileuszowe „Świata DRUKU” 
 

30 lat „Świata DRUKU”  
 

Przemysł poligraficzny – stan i perspektywy 
Techniki i technologie druku, materiały poligraficzne – co jest trendy, co passé  
Zadrukowany świat – książki, etykiety, opakowania i nie tylko… 
 

Wydanie towarzyszące wszelkim wydarzeniom organizowanym w ramach Akademii Wiedzy i patronowanym przez 
„Świat DUKU” do wyczerpania nakładu 
 

28.02 11/12 
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Polski Drukarz sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” dla przemysłu poligraficznego 
i opakowaniowego oraz organizator „Akademii Wiedzy”, powołanej w celu organizacji konferencji 
i spotkań branżowych, której zadaniem jest stymulowanie wymiany informacji i doświadczeń. 

 
 

 

„Świat DRUKU” – Plan wydawniczy – II kwartał 2023 
 

Numer 

wydania Tematyka przewodnia 

Termin 

przyjmowania 

materiałów 

Termin 

wydania 

(tydzień roku) 

4/2023 

 

Zapowiedzi targów FESPA 2023. Druk cyfrowy w wielkim formacie. Outdoor – Indoor. Sitodruk. Tampondruk 
Komunikacja wizualna. Druk na tekstyliach. Druk 3D. Technologie druku przestrzennego 
Maszyny, urządzenia i materiały do druku na podłożach niechłonnych. Inkjet. Druk UV 
 

Trendy w e-commerce i ich wpływ na sektor opakowań. Produkcja, przetwarzanie i zadruk tektury litej i falistej 
Zrównoważony rozwój opakowań. Pakowanie. Opakowania na żywność 
 

Technologie, maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne do druku offsetowego i cyfrowego broszur i książek 
Rynek książki w Polsce. Drukarnie dziełowe 
 

Wydanie przygotowywane na: 
4-10.05 interpack (Düsseldorf) 
23-26.05 FESPA Global Print Expo (Monachium) 
23-26.05 Plastpol (Kielce) 
Targi Książki w Warszawie 
 

29.03 16/17 

5/2023 

 

Etykiety – projektowanie, przygotowanie do druku, zadruk, obróbka i uszlachetnianie 
Systemy inspekcji druku. Oprogramowanie do produkcji etykiet 
 

Zaawansowane technologie poligraficzne w produkcji opakowań farmaceutycznych i kosmetycznych 
Zarządzanie marką własną. Zabezpieczania druków i ochrona marki. Współpraca pomiędzy brand ownerem 
(managerem) a studiem projektowym i drukarnią 
 

 

Wydanie przygotowywane na: 
1-2.06 Kongres „Etykiety Samoprzylepne” 2023 (XVII Konferencja „Etykiety samoprzylepne – najnowsze 
technologie” i Wystawa technologii i rozwiązań dla producentów etykiet samoprzylepnych) 
20-21.06 PCI Days (Warszawa) 
 

26.04  20/21 

6/2023 

 

Nowoczesny dział prepressowy (oprogramowanie, urządzenia, typografia). Zarządzanie barwą 
 

Druk cyfrowy w małym formacie (m.in. Print-on-Demand, Variable Data Printing, TransPromo) 
 

Rozwiązania dla wielkiego formatu. Druk na tekstyliach. Sitodruk, tampondruk i sublimacja 
 

Identyfikacja wizualna (POS, standy reklamowe, ekspozytory, opakowania zbiorcze) 
 

Rynek upominków reklamowych. Obróbka po druku (introligatornia i uszlachetnianie) 
Materiały poligraficzne: chemia, farby, kleje, lakiery, obciągi, płyty, tuleje, wałki, wykrojniki, podłoża do druku 
(m.in. folia, karton, papier) 
 

Wydanie przygotowywane na:  
13-14.09 Festiwal Marketingu (Warszawa) 
 

6.06 
 

25 
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Polski Drukarz sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” dla przemysłu poligraficznego 
i opakowaniowego oraz organizator „Akademii Wiedzy”, powołanej w celu organizacji konferencji 
i spotkań branżowych, której zadaniem jest stymulowanie wymiany informacji i doświadczeń. 

 

„Świat DRUKU” – Plan wydawniczy – III kwartał 2023 
 

Numer 

wydania Tematyka przewodnia 

Termin 

przyjmowania 

materiałów 

Termin 

wydania 

(tydzień roku) 

7-8/2023 

 

Świat etykiet – Projektowanie, przygotowanie do druku, zadruk, obróbka i uszlachetnianie 
Innowacyjne materiały do produkcji etykiet. Systemy inspekcji druku. Kontrola jakości  
Oprogramowanie do produkcji etykiet 
Systemy gospodarowania odpadami 
 

Wydanie przygotowywane na: 
11-14.09 Labelexpo (Bruksela)  
 

04.08 34/35 

 

***** 

 
 

Dodatek specjalny 
 

Katalog „Poligrafia na polskim rynku” edycja 2023 
  
 

20.07 34/35 

9/2023 

 

Tektura falista i lita 
Offsetowy, fleksograficzny i cyfrowy zadruk tektury falistej 
 

Maszyny i urządzenia do zadrukowywania i uszlachetniania opakowań i etykiet 
Innowacyjne opakowania z tektury falistej i litej oraz etykiety (m.in. IML, shrink sleeve, booklet, peel-off, twin 
feeder, z kodem RFID)  
 

Znakowanie. Pakowanie. Bezpieczeństwo opakowań, m.in. opakowania do żywności  
Systemy gospodarowania odpadami 
 

Wydanie przygotowywane na: 
20-21.09 Packaging Innovations (Kraków) 
24-26.09 FachPack (Monachium) 
27-29.09 Taropak (Poznań) 
27-29.09 Polagra Food (Poznań) 
5-6.10 XII Konferencja „Tektura falista – najnowsze technologie” 
 

30.08 38 
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Polski Drukarz sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” dla przemysłu poligraficznego 
i opakowaniowego oraz organizator „Akademii Wiedzy”, powołanej w celu organizacji konferencji 
i spotkań branżowych, której zadaniem jest stymulowanie wymiany informacji i doświadczeń. 

 

„Świat DRUKU” – Plan wydawniczy – IV kwartał 2023 
 
 

Numer 

Wydania Tematyka przewodnia 

Termin 

przyjmowania 

materiałów 

Termin 

wydania 

(tydzień roku) 

10/2023 

 

Druk offsetowy i cyfrowy książek, gazet oraz czasopism. Nowości dla rynku wydawniczego 
Podłoża do druku. Obróbka po druku i uszlachetnianie  
 

Maszyny, urządzenia i materiały do druku na tekstyliach 
 

Technologie poligraficzne dla przemysłu (m.in. druk 3D, druk na ceramice, tworzywach sztucznych, drukowana 
elektronika). Maszyny CNC, grawerowanie i znakowanie 
 

Wydanie przygotowywane na: 
Targi Książki w Krakowie (Kraków) 
Warsaw Industry Week (Nadarzyn) 
Fast Textile (Nadarzyn) 
 

04.10 42 

11/2023 

 

Urządzenia i materiały do wytwarzania form drukowych 
Usługowe przygotowalnie form drukowych  
Zarządzanie barwą, standaryzacja, proofing, kontrola jakości, Web-to-Print, software, inspekcja druku 
Poligrafia 4.0 – automatyzacja procesów produkcyjnych 
 

Projektowanie opakowań. Opakowania klasy premium. Poligrafia dla handlu 
 

Rozwiązania do korespondencji masowej 
 

Finansowanie w branży poligraficznej 
 

Wydanie przygotowywane na: 
21-22.11 XVII Konferencja z cyklu „Akademia Zarządzania Barwą” 
RetailShow (Warszawa) 
 

27.10 47 

12/2023 

 

Wydanie świąteczne 
Upominki reklamowe i dekoracje okolicznościowe  
 

Materiały poligraficzne: chemia, farby, kleje, lakiery, obciągi, płyty, tuleje, wałki, wykrojniki, podłoża do druku 
(m.in. folia, karton, papier), materiały biurowe 
 

Komunikacja wizualna. Druk cyfrowy wielkoformatowy. Druk na tekstyliach 
 

Ekologiczne rozwiązania w poligrafii. Nauka i szkolnictwo poligraficzne 
 

Wydanie przygotowywane na: 
10-13.01.2024 heimtextil (Franfurt) 
PSI, viscom, PromoTex 
 

30.11 50/51 
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