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II.

Wersja językowa

Umieszczenie znaku firmowego - logo
(format pliku: .ai, .cdr, .eps)
Ramka wyróżniająca wpis informacyjny
w kolorze:

Przetłumaczenie wpisu na język angielski
(za każdą rozpoczętą stronę druku)

Wersja językowa
Rozmiar

295 zł

1 / 1 str.

80 zł

1 / 2 str.

80 zł

Wyróżnienie wpisu tekstem DRUKOWANYM
lub/i pogrubionym

ANG

80 zł
45 zł

Okładki

Podstawowy wpis
(za każdą rozpoczętą stronę druku)

PL

REKLAMA
szer.
148

2380 zł
1380 zł
5000 zł
3000 zł
3000 zł
5000 zł

95

I

148

210 (+ 3 mm spadu)

II

148

210 (+ 3 mm spadu)

III

148

210 (+ 3 mm spadu)

IV

148

210 (+ 3 mm spadu)

w przypadku zlecenia tego samego wpisu i reklamy w obu wersjach informatora udzielamy

ANG

cena

wys. (w mm)

210 (+ 3 mm spadu)
138

PL

15% rabatu (wersja angielska)

Prosimy o zaznaczenie Odpowiedniego rozdziału(-ów) ZAMIESZCZENIA wpisu informacyjnego
I. 	Administracja centralna, regionalna i morska
II.
Instytucje klasyfikacji, nadzoru, rzeczoznawstwa i certyfikacji
III. Ubezpieczenia morskie i transportowe
IV. 	Stocznie produkcyjne i remontowe, energetyka wiatrowa, offshore
V.
Producenci wyposażenia okrętowego i portowego
VI. Zakłady remontu urządzeń okrętowych i kontenerów
VII. Morskie przedsiębiorstwa handlowe
VIII. Przedsiębiorstwa żeglugowe
IX. Porty i przedsiębiorstwa usług portowych
X.	Firmy logistyczne i spedycji międzynarodowej

XI. 	Agenci i maklerzy morscy
XII.	Agencje i urzędy celne
XIII. Przemysł przyportowy i budownictwo hydrotechniczne
XIV.	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb morskich
XV.	Agenci załogowi i firmy pośrednictwa pracy marynarzy
XVI. Żeglarstwo morskie
XVII. Instytucje naukowo-badawcze i szkoleniowe
XVIII.	Firmy projektowe, informatyczne, konsultingowe, prawne i promocyjne
XIX.	Wydawnictwa, prasa, instytucje kulturalno-oświatowe
XX.	Organizacje zawodowe i społeczne

Wszyscy zleceniodawcy wpisów informacyjnych i reklam otrzymają bezpłatnie 1 egz. wydawnictwa.

Zamawiamy

Informator Gospodarki Morskiej 2019/20

egz.

Polish Maritime Industry Handbook 2019/20

egz.

Imię i nazwisko

Cena 1 egz.

60

zł

(+23% VAT)

Podpis i pieczątka zamawiającego

tel., faks, email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Namiary Sp. z o.o. (81-319 Gdynia, Śląska 21, REGON 191611126, NIP 586-19-79-608,
KRS 0000139605) w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Mam prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

Dołącz adres email do listy wysyłkowej „NAMIARY Newsletter”, bądź na bieżąco z najciekawszymi informacjami nt. branży morskiej
w tym Wspólnej Kaczki oraz innych naszych imprez!

* wersja elektroniczna Informatora Gospodarki Morskiej dostępna na www.namiary.pl.

Do cen należy doliczyć 23% VAT

WPIS INFORMACYJNY

UWAGA:

*

W roku 2019 planujemy obecność na targach, konferencjach i spotkaniach branży morskiej i TSL, m.in.:
Transport Week, Fracht i Targi Intermodal, Transportex, Europejski Kongres Gospodarczy, Breakbulk
Brema, Transport Logistics Monachium, Kongres Spedytorów, Międzynarodowy Kongres Morski, Baltexpo,
Trako, Wspólna Kaczka, Forum Gospodarki Morskiej oraz Europort Rotterdam

Formularz zamówienia
I.

e!
n
li
n

Termin publikacji
wydawnictw

dane teleadresowe i rozszerzone informacje o firmach i instytucjach polskiej gospodarki morskiej
statystyki i dane o stanie branż polskiej gospodarki morskiej
raporty i oceny specjalistów na temat perspektyw poszczególnych branż
ponad 300 stron formatu A5, w 20 rozdziałach tematycznych
indeksy nazwisk i firm
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Dystrybucja

•
•
•
•
•

o

Zawartość
merytoryczna

sp. z o.o.

Namiary Sp. z o.o. (Małgorzata Panek),
ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, tel.: 58 664 93 92,
faks: 58 664 90 69, email: informator@namiary.pl

