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II edycja badania sektoraII edycja badania sektora
poligraficznego w Polscepoligraficznego w Polsce
Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycjiSerdecznie zapraszamy do udziału w II edycji
badania sektora poligraficznego w Polscebadania sektora poligraficznego w Polsce
prowadzonego przez firmę doradczą KPMG orazprowadzonego przez firmę doradczą KPMG oraz
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie tekst  przygotowany przez audytorską firmęPoniżej znajdziecie tekst  przygotowany przez audytorską firmę

KPMG. Serdecznie proszę podejdźcie do tego zagadnienia zKPMG. Serdecznie proszę podejdźcie do tego zagadnienia z

zaangażowaniem. To przedsięwzięcie jest jednym zzaangażowaniem. To przedsięwzięcie jest jednym z

najważniejszych projektów promujących polski przemysłnajważniejszych projektów promujących polski przemysł

poligraficzny w skali europejskiej.poligraficzny w skali europejskiej.

Oficjalna prezentacja Raportu odbędzie się podczasOficjalna prezentacja Raportu odbędzie się podczas

Międzynarodowych Targów Drupa 2012 w Dusseldorfie.Międzynarodowych Targów Drupa 2012 w Dusseldorfie.

  

Serdecznie zapraszam do badania.Serdecznie zapraszam do badania.

Z pozdrowieniami,Z pozdrowieniami,

Jacek KuśmierczykJacek Kuśmierczyk

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów GutenbergaKanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga
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Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji badania sektoraSerdecznie zapraszamy do udziału w II edycji badania sektora

poligraficznego w Polsce prowadzonego przez firmę doradcząpoligraficznego w Polsce prowadzonego przez firmę doradczą

KPMG oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.KPMG oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Celem badania Celem badania

jest ukazanie rzetelnego obrazu branży poligraficznej. Raport zjest ukazanie rzetelnego obrazu branży poligraficznej. Raport z

wynikami zostanie zaprezentowany na międzynarodowych targachwynikami zostanie zaprezentowany na międzynarodowych targach

w połowie maja.w połowie maja.

Kwestionariusz dostępny jest pod poniższym adresem:Kwestionariusz dostępny jest pod poniższym adresem:

https://rea.msvcs.kpmg.com/gqt/Entry/QuestionnaireEntry.aspx?Quhttps://rea.msvcs.kpmg.com/gqt/Entry/QuestionnaireEntry.aspx?Qu

estionnaireId=8786estionnaireId=8786

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych należy zalogować sięW celu zapewnienia bezpieczeństwa danych należy zalogować się

używając podanych niżej loginu oraz hasła:używając podanych niżej loginu oraz hasła:

Login:Login:  badaniepoligraficzne@kpmg.plbadaniepoligraficzne@kpmg.pl

Hasło:Hasło: Poligrafia2012 Poligrafia2012

Badanie jest całkowicie anonimowe.Badanie jest całkowicie anonimowe. KPMG jest gwarantem KPMG jest gwarantem

anonimowości przesłanych danych - w końcowym raporcieanonimowości przesłanych danych - w końcowym raporcie

wszystkie dane zostaną przedstawione w postaci zagregowanej bezwszystkie dane zostaną przedstawione w postaci zagregowanej bez

podawania indywidualnych odpowiedzi ani nazw firm. podawania indywidualnych odpowiedzi ani nazw firm. WypełnienieWypełnienie

ankiety nie powinno zająć dłużej niż 10 minut.ankiety nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Jeśli w badaniu Jeśli w badaniu

podadzą Państwo dodatkowo swój adres e-mail, eksperci KPMGpodadzą Państwo dodatkowo swój adres e-mail, eksperci KPMG

prześlą Państwu egzemplarz raportu w wersji elektronicznej.prześlą Państwu egzemplarz raportu w wersji elektronicznej.

Przypominamy, że ubiegłoroczna edycja raportu na tematPrzypominamy, że ubiegłoroczna edycja raportu na temat

polskiego rynku poligraficznego jest wciąż dostępna nieodpłatniepolskiego rynku poligraficznego jest wciąż dostępna nieodpłatnie

na stronach internetowych KPMG oraz Polskiego Bractwana stronach internetowych KPMG oraz Polskiego Bractwa

Kawalerów Gutenberga.Kawalerów Gutenberga.

Wszelkich informacji na temat badania udzielają:Wszelkich informacji na temat badania udzielają:

KPMG:KPMG:

Wojciech Jankowski (+48 22 528 15 63; e-mail:Wojciech Jankowski (+48 22 528 15 63; e-mail:

https://rea.msvcs.kpmg.com/gqt/Entry/QuestionnaireEntry.aspx?QuestionnaireId=8786
https://rea.msvcs.kpmg.com/gqt/Entry/QuestionnaireEntry.aspx?QuestionnaireId=8786
mailto:badaniepoligraficzne@kpmg.pl


wojciechjankowski@kpmg.plwojciechjankowski@kpmg.pl))

Mariusz Strojny (+48 22 528 11 25; e-mail: Mariusz Strojny (+48 22 528 11 25; e-mail: mstrojny@kpmg.plmstrojny@kpmg.pl))

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga:Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga:

Jacek Kuśmierczyk (e-mail: Jacek Kuśmierczyk (e-mail: jkusmierczyk@bractwogutenberga.pljkusmierczyk@bractwogutenberga.pl))
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