Zrzut strony: http://postepy-kosmetologii.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=216

AKTUAL NOŚCI
O CZA SOPIŚMIE

O CZASOPIŚMIE

ARCHIWUM
KAL ENDARZ

WYTYCZNE

REKL AMA

KAL ENDARIUM

PRENUMERATA

<--kliknij na adresie

KONTAKT

TEMATY KA CZA SOPISMA REDA KCJA I RA DA NA UKOWA PLA N WY DAWNICZY 2011 STOPKA REDA KCY JNA

postępy
kosmetologii

zaloguj się
Nazwa użytkownika

Bądź na bieżąco z informacjami
na temat kosmetyki
profesjonalnej i aparaturze...

•••••
Zapamiętaj
zaloguj

Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy?
Załóż swoje konto!

o czasopiśmie
Na polskim rynku istnieje wiele czasopism i serwisów tematycznie związanych z kosmetologią.

„medyczny”,
fachowej, naukowej wiedzy

Jednakże często dziedzina ta prezentowana jest w sposób powierzchowny, mało

szukaj
Search...

nie dostarczając czytelnikowi
. Publikowane treści i artykuły zwykle są
materiałami sponsorowanymi i dotyczą jedynie ciekawostek. Tymczasem klienci, a przede wszystkim personel gabinetów
kosmetycznych, salonów urody, SPA coraz częściej interesują się możliwościami, jakie oferują im najnowsze

osiągnięcia nauki.

newsletter

Wierzymy, że wykorzystując doświadczenie zdobyte przy redagowaniu kwartalnika „Inżynieria Biomedyczna” wypełnimy lukę
w prasie branżowej.

Imię

Postępy Kosmetologii to kwartalnik skierowany do właścicieli, personelu a także klientów gabinetów

E-mail

kosmetycznych i dermatologicznych, klinik, SPA, ośrodków zdrowia i urody oraz medycyny estetycznej, aptek, szkół
kosmetycznych, laboratoriów.

Kolportaż:

Polecamy:

Kolportaż dedykowany
Prenumerata
Sprzedaż detaliczna w sieci Garmond Press
Wydarzenia branżowe: targi, sympozja, konferencje, szkolenia

ręce specjalistów zawodowo lub naukowo związanych z kosmetologią, a
wymagających klientów poszukujących rzetelnej, fachowej

Kwartalnik trafia bezpośrednio w
także do coraz bardziej

informacji.
Jesteśmy otwarci na współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami kosmetycznymi, bibliotekami oraz
firmami organizującymi profesjonalne szkolenia kosmetyczne.

Profesjonalne podejście, dobór ciekawej tematyki, a także dostępność naszego kwartalnika sprawiają, że
Postępy Kosmetologii cieszą się coraz większym zainteresowaniem odbiorców.

Zadzwoń, wyślij, zapytaj!
prenumerata@zahir.pl

tel. (71) 796 41 59

Zamaw iam
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