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Dodatek specjalny „Namiarów na Morze i Handel”
w języku angielskim (publikacja 19 sierpnia 2022 r.)
na Targi SMM w Hamburgu
Szanowni Państwo!
Międzynarodowe Targi Morskie SMM w Hamburgu – to największe
w Europie targi budowy i wyposażenia statków, maszyn
i technologii morskich. Podczas targów SMM co dwa lata eksperci oraz
przedstawiciele przemysłu morskiego z całego świata spotykają się, aby
zaprezentować najnowsze osiągnięcia, propozycje rozwiązań
technologicznych oraz dyskutować o przyszłości i perspektywach
rozwoju branży. W targach uczestniczy ok. 2000 wystawców, a stoiska
i pawilony narodowe odwiedza przeciętnie 50 tys. gości. Targom
w Hamburgu będzie towarzyszył najwyższej klasy program ramowy
obejmujący warsztaty, sympozja i konferencje.
W dniach 6-9 września 2022 r. po raz 30. profesjonaliści z branży morskiej
z całego świata otrzymają pełen przegląd innowacji ze wszystkich
sektorów i oczywiście ponownie będą mieli okazję do spotkań na żywo
na terenie targów oraz podczas konferencji branżowych wysokiego
szczebla. W tym roku w centrum uwagi znajdą się: transformacja cyfrowa,
zmiany klimatyczne, a także morska transformacja energetyczna.
Z tej okazji 19 sierpnia br. wydajemy dodatek targowy „Namiarów na
Morze i Handel” w języku angielskim „POLISH MARITIME INDUSTRY
JOURNAL”. Dodatek ten od wielu lat ukazuje się na targach oraz
konferencjach i cieszy się bardzo dobrą opinią, jako jeden z najbardziej
reprezentatywnych i rozpoznawalnych tytułów prasowych polskiej
branży morskiej. Wystarczy skontaktować się z nami, a my profesjonalnie
zajmiemy się utrwalaniem wizerunku Państwa firmy. TERMIN
PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 sierpnia br.
Przykładowe ceny netto reklam w pełnym kolorze (format A4):
1 strona – 4000 zł; 1/2 strony - 2600 zł; 1/3 strony - 2000 zł; 1/4 strony 1900
zł. Tekst sponsorowany: 1/1 strony - 3200 zł; 1/2 strony 2100 zł.
Okładki: I - 4400 zł; II – 4600 zł; III – 4200 zł; IV – 4800 zł.
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