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Nazwa Redakcji i dane teleadresowe 
Pierwszy Magazyn Marketingu i Sprzedaży „Brief”
ul. Studencka 70
02-735 Warszawa
tel.: 022 424 04 45 (46-48)
fax: 022 843 98 52
brief@adpress.com.pl
www.brief.pl

Częstotliwość ukazywania się
miesięcznik 

Nakład
8 000 

Profil pisma
marketing i sprzedaż; elementy 
promotion mix; reklama, PR, promocja sprzedaży; 
sprzedaż osobista

Profil czytelnika
właściciele firm oraz osoby związane zawodowo z mar-
ketingiem i sprzedażą, mediami, agencjami reklamowymi, 
domami mediowymi, firmami badawczymi

Redaktor Naczelny
Grzegorz Kiszluk

Zastępca Redaktora Naczelnego
Rafał Szubstarski

Sekretarz Redakcji
Agnieszka Wójcik

Kto w redakcji zajmuje się tematyką: 
Prasa, outdoor: Marcin Bobiński, marcin.bobinski@brief.pl, 
tel. wew. 132
Domy Mediowie, agencje reklamowe, telewizje: Karolina 
Błońska,  karolina.blonska@brief.pl, tel. wew. 108
Telekomunikacja, motoryzacja: Jan Bratkowski, jan.brat-
kowski@brief.pl, tel. wew. 129

FMCG, kino, Agencje PR: Gabriela Hankus-Matuszek, gaba.
hankus@brief.pl, tel. wew. 110
Finanse, radio: Michał Wolski, michal.wolski@brief.pl, tel. 

wew. 128
Internet, badania, BTL, nowe technologie: Konrad 
Jerin, konrad.jerin@brief.pl, tel. wew. 111
Nieruchomości, Brief for Poland: Ewa Fijałkowska, 
ewa.fijalkowska@brief.pl, tel. wew. 106

Jakie są najbardziej pożądane formy nadsyłanych 
materiałów PR 
teksty (format pliku) - doc
zdjęcia (format, rozdzielczość) - jpg, gif, bmp, tif
video-release (format) - mpg, wma
radio-release (format) - mp3, wma

Kiedy numer jest zamykany? 
10. każdego miesiąca

Redaktor Naczelny Brief ’u Grzegorz Kiszluk o 
współpracy z piarowcami
Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR może mieć tylko 
dobre strony – oczywiście, jeśli jest to profesjonalna współ-
praca. Najgorszy jest brak współpracy. Obie strony powinny 
znać swoje miejsce, a w związku z tym rozumieć, że rolą 
piarowca jest informować media, zaś rolą dziennikarza jest 
informować opinię publiczną. Nie jest to zazwyczaj to samo 
i oznacza nie ingerowanie we wzajemne zakresy obowiąz-
ków. Układ jest zawsze zero-jedynkowy: piarowiec pomaga 
dziennikarzowi w zdobywaniu przydatnych dla jego czytelni-
ków informacji – każda inna sytuacja jest nadużyciem a nawet 
korupcją! 
Dobre i złe nawyki piarowców: Dobre nawyki to aktyw-
ność w dostarczaniu informacji oraz rzetelność bez nachalno-
ści. Złe nawyki to nachalność i bezmyślność! 
Jaki procent materiałów jest pozyskiwany dzięki 
działom/pracownikom PR: Brief jest magazynem bran-
żowym o Marketingu i sprzedaży dlatego nasi dziennikarze 
docierają częściej bezpośrednio do managerów tych branż niż 
do działów PR. Ilość materiałów pozyskiwanych dzięki dzia-
łom PR oceniam na ok. 25 proc. 

Lokalne strony „Gazety Wyborczej”
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ul. Głowackiego 28  
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fax: 089 523 66 91 
Redaktor Naczelny: Ewa Zientarska 
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redakcja@olsztyn.agora.pl

OPOLE  
ul. Kościuszki 1  
45-062 Opole  
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Redaktor Naczelny: Leszek Frelich 
www.gazeta.pl/opole 
listy@opole.agora.pl 
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