Nowości z rynku prasowego
Bajeczki od Peppy
W piątek, 9-ego sierpnia na rynku ukazał się nowy kwartalnik „Peppa Pig - kino
domowe” (Media Service Zawada Sp. z o.o.). Najmłodsi w czasopiśmie znajdą
zadania i łamigłówki dla najmłodszych. Do wydania dołączone są 2 płyty DVD, a
na niej aż 25 bajek z ulubioną bohaterką, jej rodzinką i przyjaciółmi.
„Peppa Pig - kino domowe” kosztuje 16,99 zł.

Odwiedź stuwiekowy las z Kubusiem i jego przyjaciółmi
„Kubuś i Przyjaciele” (Hachette Polska Sp. z o.o.) to będzie wyjątkowe
wydanie książek opisujących przygody mieszkańców Stuwiekowego
Lasu. Opowieści o Kubusiu i jego przyjaciołach zostały przetłumaczone
na dziesiątki języków i uwielbiane przez dzieci na całym świecie. Każdy
tom opracowany będzie w trosce o kulturę słowa, napisany poprawną
polszczyzną; będzie opisywać przygody znanego nam wszystkim
Kubusia i jego oddanych przyjaciół. Miś o małym rozumku z pewnością
rozweseli każdego smutasa.
Pierwszy numer w cenie 1,99 zł ukaże się we wtorek, 13-ego sierpnia;
drugi numer będzie kosztować 4,99 zł. Kolejne, które będą w sprzedaży co tydzień, będą kosztować
11,99 zł.
Do nauki i zabawy
„Psi Patrol. Gotowi do nauki” (Media Service Zawada Sp. Z o.o.) to nowa
seria edukacyjnych książek dla dzieci w wieku przedszkolnym, która opiera
się na jednej z najpopularniejszych obecnie licencji. „Psi Patrol. Gotowi do
nauki!” będzie się składać z 16 części. Do każdej książki dołączonych będzie
16 kart. Po zebraniu wszystkich kart dziecko będzie mogło stworzyć
ilustrację z Psim Patrolem. Każde wydanie będzie zawierać zadania i karty,
które się uzupełniają i stanowią komplet. W każdej książeczce stałe miejsce
(po 4 strony) będą miały działy wprowadzające alfabet (32 litery) oraz liczby
(od 1 do 20). Działy: „Kolory”, „Kształty i figury”, „Przyroda” będą pojawiać
się nieregularnie, w zależności od tematyki książki.
Pieski z Psiego Patrolu, ulubieni bohaterowie przedszkolaków, będą zachęcać dzieci do ćwiczeń
manualnych (szlaki, wzory), ćwiczenia spostrzegawczości (szukanie różnic), pisania i czytania liter,
liczenia w zakresie od 1 do 20. Na końcu książki pojawi się zabawa, łącząca właśnie poznane przez
dziecko tematy edukacyjne.
16-tomową serię edukacyjnych książek, które będą się ukazywać do dwa tygodnie w cenie 12,99 zł
będzie można kupić od wtorku, 20-ego sierpnia.

Superbohaterowie i Superzłoczyńcy nadchodzą
We wtorek, 20-ego sierpnia ukaże się w sprzedaży nowa kolekcja SUPERZINGS (Magic Box). W skład
kolekcji wejdą:
 SuperZings Kaboom Blaster - zawiera produkt z dźwiękiem i jeden
wyjątkowy SuperZings; c. 34,99 zł
 SuperZings 3 Blister 4 - zawiera 5 SuperZings - jeden z nich w kolorze
srebrnym, 1 superslider oraz 1 rampę; c. 34,99 zł
 SuperZings 3 Blister 10 - zawiera 10 różnych Superzings, z czego
jeden jest zawsze koloru złotego; c. 54,99 zł
 SuperZings One Pack - saszetka zawiera jedną figurkę do
kolekcjonowania plus mały album papierowy ze zdjęciami
wszystkich postaci, czyli ponad 90 elementów do kolekcjonowania;
c. 3,99 zł
 SuperZings Starter Pack - album zawiera komiks-przewodnik,
2 SuperZings, 1 superslider metalizowany oraz 1 rampę; c. 14,99 zł
 SuperZings SuperBots - zawiera jeden Superbots z figurką do kolekcjonowania
(w sumie będzie 8 supebots); c. 19,99 zł
 SuperZings SuperSlider - zawiera jeden samochodzik, jeden SuperZings, kartkę
z opisem postaci całej serii; c. 9,99 zł
Kolekcja będzie w sprzedaży 135 dni.

Nie tylko dla turystów
„Niezwykłe podróże po Polsce” to wydawnictwo, po które sięgną z
pewnością nie tylko turyści. Ten niezwykle interesujący przewodnik ukaże się
już 14 sierpnia nakładem wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
Przewodnik pomoże podjąć decyzję gdzie najlepiej wybrać się na wycieczkę
albo jaki region wybrać na urlop. Przedstawia mnóstwo interesujących miejsc,
które przypadną do gustu zarówno miłośnikowi idyllicznego pejzażu,
znawcom sztuki i architektury, jak i odkrywcom niezwykłych i nietypowych
zakątków.
Przewodnik będzie w sprzedaży przez 45 dni, w cenie det. 9, 99 zł.

Dzieci kochają zwierzaki
Wydawcy nie zapominają o najmłodszych. Specjalnie dla dzieci w wieku
1 – 3 lata przygotowana została wyjątkowa seria „Kochane zwierzaki.
Kolekcja maluszka” (Edipresse Polska S.A.). To 40-tomowa kolekcja
książeczek, bohaterem każdej z nich jest jedno zwierzątko, które
przeżywa jakąś przygodę i nawiązuje relacje z innymi zwierzątkami.
Każda historia wprowadza też w słownictwo dziecka nowe pojęcia,
związane ze światem fauny i flory, życiem na wsi oraz w lesie. Do każdej
książeczki dołączone jest pluszowe zwierzątko.
Tom II, w cenie 21,99 zł, ukaże się 22 sierpnia.

Tytus uczy historii
„Tytus, Romek i A’Tomek” to kultowa seria komiksów, która bawi i uczy kolejne pokolenia. Na rynek
trafia kontynuacja serii przygód Tytusa - tym razem poświęcona najważniejszym wydarzeniom z
historii, przedstawionym oczywiście w konwencji komiksowej. W sumie ukaże się 8 zeszytów: „Tytus,
Romek i A'tomek jako warszawscy powstańcy
1944”, „Tytus, Romek i A'tomek w bitwie
warszawskiej 1920 roku”, „Tytus, Romek i A'tomek
w bitwie grunwaldzkiej 1410 roku”, „Tytus, Romek
i A'tomek w odsieczy wiedeńskiej 1683 roku”,
„Tytus, Romek i A'tomek w wojnie o niepodległość
Ameryki”, „Tytus, Romek i A'tomek jako rycerze
Bolesława Krzywoustego”, „Tytus, Romek i
A'tomek poznają historię hymnu polskiego”,
„Tytus, Romek i A'tomek obchodzą 100-lecie
odzyskania niepodległości polski”.
Pierwszy zeszyt ukaże się, nakładem wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., 20 sierpnia
w cenie 9, 99 zł; kolejne – co dwa tygodnie.

Zabawa i nauka na wesołej farmie
Już w sierpniu trafi na rynek kolekcja De Agostini Italia dla
najmłodszych – „Wesoła Farma Bawi i Uczy”. Do każdej książeczki
dołączone są figurki gospodarzy i zwierząt, które żyją na wsi, a
także wyjątkowe elementy gospodarstwa m.in.: dom, stajnia,
ogród, ciągnik. Dzięki ciekawym książeczkom i dołączonym do nich
figurkom dzieci będą się bawić i jednocześnie uczyć, przeżywając
wciąż nowe przygody wraz z kolejnymi numerami kolekcji.
Numer 1 ukaże się 21 sierpnia, w cenie 4, 99 zł. Kolejne numery –
co dwa tygodnie (nr 2 – cena 16,99 zł, kolejne – 26,99 zł)

Na pokładzie żaglowca Ludwika XIV
Na 21 sierpnia br. De Agostini Italia zaplanowało również wprowadzenie
na rynek nowej kolekcji – „SOLEIL ROYAL” (budowanie okrętu floty
Ludwika XIV, model w skali 1:70). Model tworzą drewniane i metalowe
elementy. Pierwsze 9 zeszytów ukaże się w cyklu dwutygodniowym, od
nr 10 kolekcja będzie tygodnikiem. Kolekcja to także podróż po kartach
historii żeglugi – od jej początków w pierwszych stoczniach egipskich,
po współczesne, najnowocześniejsze technologie architektury okrętów.
W kolekcji nie zabraknie również szczegółów dotyczących technik
nawigacyjnych różnych jednostek, opisów manewrów i objaśnienia ich
ewolucji na przestrzeni wieków.
Cena nr 1 – 4,99 zł, nr 2 -14,99 zł, nr 3 i kolejne – 29,99 zł.

„Claudia” z książką
Najnowsze wydanie miesięcznika lifestylowego „Claudia” (Burda
Media Polska Sp. z o.o.) ukaże się w dwóch wersjach – podstawowej
(cena 3,99 zł) oraz mutacji z dodatkiem książki. Czytelniczki będą miały
do wyboru trzy tytuły: „Niezły numer, czyli dziewczyny w białych
tenisówkach”, „Wstyd” oraz „Zagubiona miłość”. Cena „Claudii” z
książką – 9, 99 zł.
Miesięcznik trafi do punktów sprzedaży 16 sierpnia.

… a „Glamour” z rękawiczką do demakijażu
Również 16 sierpnia trafi do punktów sprzedaży kolejne wydanie
magazynu „Glamour” (Burda Media Polska Sp. z o.o.). To
czasopismo także ukaże się w dwóch wersjach – podstawowej i
mutacji ze specjalnym dodatkiem.
Wersja podstawowa, w cenie 5.99 zł, będzie miała dwie wersje
okładki. Natomiast mutacja z dodatkiem – rękawiczką do
demakijażu GLOV Quick Treat – będzie
dostępna w cenie 9.99 zł, z jedną wersja
okładki.

Poznaj polskie sanktuaria
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. wprowadza do sprzedaży
jednorazowe wydawnictwo – „Najpiękniejsze polskie sanktuaria”.
Wydanie przedstawia wybór najważniejszych i najchętniej
odwiedzanych świętych miejsc Kościoła katolickiego w naszym kraju.
Unikalne zdjęcia oraz dokładne opisy nie tylko przybliżą najbardziej
znane i najpiękniejsze miejsca kultu w Polsce, lecz także dostarczą
pielgrzymom niezbędnych informacji oraz praktycznych wskazówek.
Przewodnik ukaże się 20 sierpnia, cena – 7,99 zł.

Prawdziwi bohaterowie
Autorzy cyklu książek dla dzieci „Moi bohaterowie” (EMSE
Publishing, dystrybutor: Burda Media Polska Sp. z o.o.) postanowili
zaprezentować najmłodszym czytelnikom prawdziwych bohaterów,
czyli wybitne osobowości, które zmieniły historię świata. Kolekcja 60
tomów, jest kierowana do dzieci w wieku 4-10 lat. Wydane w twardej
oprawie książki z pięknymi ilustracjami zawierają niesamowite
historie z życia wybitnych przedstawicieli świata nauki, sztuki i życia
społecznego. Kolekcję rozpoczyna historia Leonardo da Vinci, w
kolejnych tomach czytelnicy zapoznają się m. in. z życiem Alberta
Einsteina, Marii Skłodowskiej – Curie i 57.
Pierwszy tom będzie dostępny w punktach sprzedaży już 22 sierpnia, w cenie 4,99 zł (tom 2: 14,99 zł,
tom 3 i kolejne: 24,99 zł).

Zbuduj model pancernika „Bismarck”
Już 19 sierpnia br. pojawi się na rynku nowa kolekcja Hachette Polska sp.
z o.o. Wydawca zaprasza do budowy modelu pancernika „Bismarck”. Co
tydzień zestawowi modelarskiemu towarzyszyć będzie specjalny zeszyt,
zawierający nie tylko dokładne instrukcje składania, lecz również
opowiadający burzliwą historię najsłynniejszego niemieckiego
pancernika we wszystkich jego aspektach. Cztery rozdziały czasopisma
dostarczają także ciekawych informacji i ekscytujących spostrzeżeń na
temat świata okrętów wojennych oraz historii wojen morskich.
Cena nr 1: 4,90 zł (nr 2: 19,99 zł, nr 3 i kolejne: 39,99 zł).

Kolekcje figurek Toy Story i Spider – Man
Do wybranych salonów prasowych trafią 22 sierpnia dwie kolekcje figurek
(dystrybucja: Burda Media Polska Sp. z o.o. ) – bohaterów filmów Toy Story i
Spider – Man. „Kolekcja Toy Story 4 – figurki DOMEZ” składa się z 8 figurek
bohaterów +1 figurki specjalnej. Cena – 24, 99 zł/szt.. W skład „Kolekcji
Spider- Man Far From Home – figurki DOMEZ” wchodzi natomiast 8 figurek
prezentujących bohaterów najnowszej ekranizacji przygód Spider-Mana.
Cena – 24, 99 zł/szt.
Obie kolekcje będą dostępne w sprzedaży przez 120 dni.

