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III edycja raportu "RynekIII edycja raportu "Rynek
poligraficzny w Polsce - Polandpoligraficzny w Polsce - Poland
Prints for Europe"Prints for Europe"
W roku bieżącym kontynuujemy rozpoczęty naW roku bieżącym kontynuujemy rozpoczęty na
targach Drupa 2012 projekt pod honorowymtargach Drupa 2012 projekt pod honorowym
patronatem Ministra Gospodarki – Poland Prints forpatronatem Ministra Gospodarki – Poland Prints for
Europa.Europa.

W roku bieżącym kontynuujemy  rozpoczęty na targach DrupaW roku bieżącym kontynuujemy  rozpoczęty na targach Drupa

2012 projekt pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki –2012 projekt pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki –

Poland Prints for Europa.Poland Prints for Europa.

W jego ramach, zrealizowane zostały w Warszawie, Krakowie iW jego ramach, zrealizowane zostały w Warszawie, Krakowie i

Poznaniu, regionalne konferencje pod tytułem „Narzędzia dlaPoznaniu, regionalne konferencje pod tytułem „Narzędzia dla

eksportu. Poligrafia i Opakowania”, a na 21 maja 2013 rokueksportu. Poligrafia i Opakowania”, a na 21 maja 2013 roku

planujemy kulminacyjne wydarzenie, którym będzie uroczystaplanujemy kulminacyjne wydarzenie, którym będzie uroczysta

prezentacja trzeciej edycji raportu „Rynek poligraficzny w Polsce”.prezentacja trzeciej edycji raportu „Rynek poligraficzny w Polsce”.

Wydarzenie będzie miało miejsce na targach POLIGRAFIA 2013, wWydarzenie będzie miało miejsce na targach POLIGRAFIA 2013, w

trakcie jubileuszowej konferencji POLIKON.trakcie jubileuszowej konferencji POLIKON.

Drukowane kopie raportu, będziemy starali się dystrybuować przyDrukowane kopie raportu, będziemy starali się dystrybuować przy

okazji najważniejszych imprez targowych, dotyczących naszejokazji najważniejszych imprez targowych, dotyczących naszej

branży, które odbywać się będą w drugiej połowie bieżącego roku,branży, które odbywać się będą w drugiej połowie bieżącego roku,

że wymienię tylko Luxpach w Monaco, Fespa Digital Europe wże wymienię tylko Luxpach w Monaco, Fespa Digital Europe w

Londynie, Graphitec Expo w Paryżu, Label Expo Europe w Brukseli,Londynie, Graphitec Expo w Paryżu, Label Expo Europe w Brukseli,

Grafitalia i Viscom Visual Communication we Włoszech.Grafitalia i Viscom Visual Communication we Włoszech.
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Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie nadal pozostanie podWierzymy, że nasze przedsięwzięcie nadal pozostanie pod

honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Panahonorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Pana

Janusza Piechocińskiego, a jego wymiar promocyjno –Janusza Piechocińskiego, a jego wymiar promocyjno –

marketingowy przyniesie całej branży wymierne korzyści.marketingowy przyniesie całej branży wymierne korzyści.

Obecnie przygotowywane opracowanie raportu, zawierać będzieObecnie przygotowywane opracowanie raportu, zawierać będzie

głęboką analizę rynku produkcji opakowań drukowanych orazgłęboką analizę rynku produkcji opakowań drukowanych oraz

wskazania dotyczące badania przyczyn, poziomu i miejscwskazania dotyczące badania przyczyn, poziomu i miejsc

powstawania strat w polskim sektorze poligraficznym.powstawania strat w polskim sektorze poligraficznym.

Do zrealizowania tego planu potrzebujemy Twojego/ PańskiegoDo zrealizowania tego planu potrzebujemy Twojego/ Pańskiego

wsparcia, by pokryć nieuchronne koszty realizacji przedsięwzięcia.wsparcia, by pokryć nieuchronne koszty realizacji przedsięwzięcia.

Kwota Kwota min.min.  200 000 tys. złotych jest nam niezbędną do200 000 tys. złotych jest nam niezbędną do

sfinansowania projektu!sfinansowania projektu!

Ze wszech miar warto jednak dołożyć starań by osiągnąć sukces,Ze wszech miar warto jednak dołożyć starań by osiągnąć sukces,

on bowiem wszystkim nam może przynieść ogromne korzyścion bowiem wszystkim nam może przynieść ogromne korzyści

Poniżej znajdą Państwo propozycje partnerstwa w projekciePoniżej znajdą Państwo propozycje partnerstwa w projekcie

dotyczącym wspólnej promocji POLAND PRINTS FOR EUROPA.dotyczącym wspólnej promocji POLAND PRINTS FOR EUROPA.

Gorąco polecam niniejsze zamierzenie wnikliwej uwadze i proszę oGorąco polecam niniejsze zamierzenie wnikliwej uwadze i proszę o

najdalszą przychylność.najdalszą przychylność.

  

zasady partnerstwa oraz formularze zgłoszeniowezasady partnerstwa oraz formularze zgłoszeniowe

  

PS AKTUALNA WERSJA RAPORTU RYNEK POLIGRAFICZNY W POLSCEPS AKTUALNA WERSJA RAPORTU RYNEK POLIGRAFICZNY W POLSCE

DOSTĘPNA JEST NA STRONACH:DOSTĘPNA JEST NA STRONACH:  www.bractwogutenberga.plwww.bractwogutenberga.pl,,

www.kpmg.com.plwww.kpmg.com.pl

  

Jacek KuśmierczykJacek Kuśmierczyk

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/projekty-realizowane/partnerstwo-dla-polskie
http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/projekty-realizowane/rynek-poligraficzny-w-p/4089,quotRYNEKPOLIGRAFICZNYWPOLSCEquotwersjeelektroniczneraportuwpdf.html
http://www.bractwogutenberga.pl/
http://www.kpmg.com.pl/


Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona
Następny Następny StronaStrona

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/5530,Uroczystosc-wreczenia-Zlotego-Odznaczenia-Izby-Rzemieslniczej-miasta-Dsseldorf.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/5530,Uroczystosc-wreczenia-Zlotego-Odznaczenia-Izby-Rzemieslniczej-miasta-Dsseldorf.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/5578,III-edycja-raportu-quotRynek-poligraficzny-w-Polsce-quot-ANKIETA.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/5578,III-edycja-raportu-quotRynek-poligraficzny-w-Polsce-quot-ANKIETA.html

