wydawca

PRENUMERATA

sp. z o.o.

„NAMIARY NA MORZE I HANDEL”
są specjalistycznym dwutygodnikiem informującym fachowo o najważniejszych wydarzeniach
i problemach w polskiej gospodarce morskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem spraw
transportu, przemysłu, usług i handlu
morskiego. Podstawowa tematyka czaso
pisma obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów,
spedycji, przemysłu, remontu i budowy statków
oraz produkcji wyposażenia okrętowego, a także turystyki morskiej. Pismo informuje o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim.
Szeroka prezentacja opinii i poglądów, rozmowy z menedżerami i animatorami gospodarki
regionów nadmorskich, a także osobami
współdecydującymi o ich rozwoju zapewniają „Namiarom na Morze i Handel” ponadbranżowy i ponadregionalny charakter.

DODATKI SPECJALNE

ZAMÓWIENIE (zakreśl kwadrat i wpisz liczbę zamówionych egzemplarzy)
Zamawiam prenumeratę dwutygodnika „Namiary na Morze i Handel”. Przyjmuję do wiadomości, że cena rocznej
prenumeraty dwutygodnika „Namiary na Morze i Handel” wraz z dodatkami wynosi 311,04 zł (w tym 8% VAT).
Cena 1 egz.: 12,96 zł (w tym 8% VAT).

Liczba zamówionych egzemplarzy

Zamawiam wersję online dostępną wyłącznie jako bezpłatny dodatek
do dwutygodnika w wersji papierowej.

ADRES DO FAKTURY (osoba zamawiająca)
Nazwa firmy

NIP

Imię i nazwisko

Funkcja

Adres

Podpis

Data

Pieczątka firmy

Pieczątka firmy

ADRES DO WYSYŁKI
Nazwa firmy / osoba

Adres

Email

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!

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.
Administratorem danych osobowych są Namiary Sp. z o.o. (81-319 Gdynia, Śląska 21, REGON 191611126, NIP 586-19-79-608, KRS 0000139605).
Dane będą wykorzystywane w celach realizacji zlecenia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Zleceniodawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
W tym celu prosimy o kontakt na adres prywatnosc@namiary.pl.

PRENUMERATĘ REALIZUJE / INFORMACJE
NAMIARY Sp. z o.o. Dział prenumeraty (Małgorzata Bilicka)
ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, tel.: 58 628 14 00, 58 664 93 92
faks: 58 664 90 69, email: prenumerata@namiary.pl

UWAGA

„Namiary na Morze i Handel” są dwutygodnikiem. W ciągu roku ukazują się 24 wydania oraz pięć dodatków
specjalnych (w cenie prenumeraty).
Prenumeratę można zamówić w każdym momencie. Wydawca realizuje system prenumeraty ciągłej. Przejmuje
na siebie obowiązek przedłużania zamówionej prenumeraty do chwili nadesłania pisemnego odwołania jej
kontynuacji. Wypowiedzenie prenumeraty możliwe jest tylko przed upływem terminu wznowienia jej
kontynuacji. Po tym terminie prenumerata automatycznie ulega przedłużeniu ponownie na ten sam okres.
Koszt wysyłki wliczony jest w cenę prenumeraty. Gwarantujemy niezmienność ceny prenumeraty jednorocznej.

