


TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE 

Jesteśmy firmą rodzinną ze 

100% polskim kapitałem – 

niezmiennie od ponad 25 lat 

Znajdujemy się w czołówce 

wydawnictw edukacyjnych 

Odpowiadamy na potrzeby  

i zachodzące zmiany  

w edukacji 



ROZWIJAMY SIĘ  

W marcu 2015 roku 

przeprowadziliśmy się 

do nowego budynku  

w Kielcach. Mamy 

drugi oddział  

w Warszawie 

Zajmujemy blisko  

3000 m2  
pow. biurowej 



NOWE MAGAZYNY 

 

8500 m2  
nowoczesnej  

powierzchni  

magazynowej 



CENTRUM LOGISTYCZNE 

Nowa lokalizacja 

centrum - powierzchnia 

ponad 30 000 m2 
 

Nowy system zarządzania 

 

Nowy software 

 

Nowy park maszynowy 

 

 



CENTRUM LOGISTYCZNE 

Zrealizowaliśmy 

skutecznie  

z dostawą w 24h 

ponad 250 000 
wysyłek w skali roku 
  



WSPÓŁPRACA Z DRUKARNIAMI 

Współpracujemy z 35 profesjonalnymi drukarniami 

Maszyna drukarska „KBA” 
 



WSPÓŁPRACA Z DRUKARNIAMI 

Maszyna drukarska „Heidelberg” 

Współpracujemy  
tylko z niezawodnymi  
i sprawdzonymi 
dostawcami 



Nasz zespół to  

ponad 300 
pracowników  

i współpracowników, 
których łączy pasja  

i wieloletnia praktyka 

NASZĄ SIŁĄ SĄ LUDZIE  



KONSULTANCI OŚWIATOWI 

100 



Jesteśmy 

liderem w 

edukacji 

przedszkolnej  

z 42% udziałów  

w rynku 

Ponad 30% 

nauczycieli  

korzystających  

z podręcznika 

MEN wybrało  

„Moje ćwiczenia” 

Oferujemy bardzo 

atrakcyjny pakiet 

artystyczny do  

klas 4-6 (muzyka, 

plastyka, 

technika) 

WYDRUKOWALIŚMY BLISKO  

80 000 000 KSIĄŻEK 

W ofercie 

mamy 

wartościowe 

podręczniki 

szkolne 



Jako jedyni na polskim rynku edukacyjnym 

oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedszkoli  
i szkół 
 

 

najwyższej jakości podręczniki 

publikacje metodyczne i okołopodręcznikowe 

środki dydaktyczne 

zabawki edukacyjne 

wyposażenie wnętrz – funkcjonalne meble 

niezawodny sprzęt multimedialny 



KOMPLEKSOWA OFERTA 

Podręczniki, publikacje 

edukacyjne 

Pomoce dydaktyczne 

Systemy zarządzania 

placówką, multimedia 

dla edukacji 



PRODUKTY 

Kompleksowe wsparcie dla żłobków, 

przedszkoli i szkół – ponad 1200 produktów 



PROFESJONALNY   
  SPRZĘT MULTIMEDIALNY 

Wysoka jakość w rozsądnej cenie dla szkół i przedszkoli 

PROJEKTORY 

DRUKARKI 

TABLICE I ZESTAWY 

NAGŁOŚNIENIE 

LAPTOPY I TABLETY  

LABORATORIA ELEKTRONICZNE 



MAMY WIELE FILARÓW 

Wydawnictwo 

prezentuje 

bestsellerowe 

książki z zakresu 

psychologii  

i zdrowia 

Wydawnictwo 

publikuje książki 

z różnych 

dziedzin nauki 

(psychologia, 

marketing, 

ekonomia) 

Sklep 

internetowy 
oferuje szeroki 

wybór książek  

edukacyjnych, 

pomoce 

dydaktyczne  

Księgarnia 

stacjonarna  
w Kielcach 

Wydawnictwo  

publikuje  

podręczniki  

akademickie  
i specjalistyczne 

podręczniki 

biznesowe 



NOWE PROJEKTY  

Realizowaliśmy i realizujemy  

liczne projekty unijne – np.  

„Szkoły kreatywnych umysłów” 

Wydajemy magazyn dla  

nauczycieli „Z klasą” 

Organizujemy e-konferencje,  

cykliczne spotkania ze znanymi  

ekspertami 



Jesteśmy jedynym profesjonalnym wydawnictwem wśród  

partnerów projektu "e-podręczniki" 



142 342 
pierwszaków z 2732 szkół wzięło  

udział w projekcie „Pierwsze  

uczniowskie…” 

 
1892 
uczniów uczestniczyło  

w projekcie SKU 

Blisko1 000 000 
dzieci uczy się na podręcznikach  

MAC Edukacja 

Mamy 3 000  
pozycji w ofercie  

Księgarni Edukacyjnej 

11 000  
nauczycieli jest wiernych  

publikacjom MAC Edukacja 

Blisko 12 000  
nauczycieli uczestniczy w projekcie 

MAC inspiracje 

1 500 000 
użytkowników odwiedza rocznie nasze 

strony www  

w ciągu ostatnich 3 lat 
- odnotowaliśmy 3-krotny wzrost sprzedaży  

w Księgarni Edukacyjnej  

- ilość odsłon akademii MAC Edukacja  

wzrosła z 300 000 do 2 000 000 

- ilość użytkowników zainteresowanych  

Dniem Smyka wzrosła z 2 000 do 7000  
 


