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     Szanowni Państwo, 
Targi SMM w Hamburgu są największą i najważniejszą imprezą światowego przemysłu morskiego. Tegoroczna, 28 
edycja targów, odbędzie się w dniach 4-7 września. Uczestniczyć w niej będzie ponad 2200 wystawców z całego 
świata. Zajmą oni 90 000 m2 powierzchni a odwiedzi ich ok. 50 000 potencjalnych kontrahentów. 

Targi gromadzą światowych liderów budowy i remontu statków, produkcji najnowocześniejszego wyposażenia 
okrętowego, technologii i inżynierii morskiej. Rola targów wyrasta poza  miejsce  prezentacji nowoczesnych  produktów 
i technologii  stając się forum wymiany informacji i tworzenia międzynarodowych powiązań. Nikt, kto chce liczyć się 
na międzynarodowym rynku przemysłu morskiego, nie może pominąć tej imprezy.  

Dodatek specjalny „Namiarów na Morze i Handel” w języku angielskim „Polish Maritime Industry Journal”, 
który ukazuje się na targach morskich w Hamburgu od wielu lat,  cieszy się  opinią  najbardziej reprezentatywnego 
i rozpoznawalnego tytułu prasowego polskiej branży morskiej za granicą. Osiągnęliśmy sukces, który jest wspólnym 
dziełem naszych klientów i wydawnictwa. Na targach będzie również dystrybuowany Polish Maritime Industry 
Handbook 2018/19.

Zapraszamy Państwa do promocji na łamach dodatku, tak abyśmy mogli jak najmocniej zaznaczyć obecność 
polskich firm na tych ważnych, międzynarodowych targach.

Przykładowe ceny netto reklam w pełnym kolorze (format A4):

Strony wewnętrzne: 

1/1 strony – 3.500 zł 

1/2 strony – 2.300 zł 

1/3 strony – 1.730 zł

1/4 strony – 1.610 zł

Dla stałych kontrahentów korzystne rabaty!!!
Zachęcamy Państwa do reklamy i rezerwacji miejsca już teraz!!!

KontAKt: Małgorzata Panek, 58 664 93 92, marketing@namiary.pl
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DwutygoDnik menedzerów transportu, handlu i przemysłu morskiego

organ 
krajowej izby 
gospoDarki morskiej

DwutygoDnik menedżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego są patronem 
medialnym 
targów


