Rynek poligraficzny
i opakowań
z nadrukiem w Polsce
Printing Industry &
Printed Packaging
Market i Poland

EDYCJA 7, 2018

DLA DRUKARŃ
OFERTA WSPÓŁPRACY

O RAPORCIE

raport "Rynek Poligraficzny i opakowań z nadrukiem
w Polsce" - edycja siódma to badanie firmy KPMG, Polskiego Bractwa
Kawalerów Gutenberga i Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologi
UW wraz ze wszystkimi organizacjami samorządu gospodarczego branży
dwie wersje językowe - polska i angielska.
Nakład - 3 000 egz. pełnej wersji w formacie A4
wersja cyfrowa raportu zamieszczona na stronach www.kpmg.pl oraz
www.bractwogutenberga.pl
dystrybucja kopii raportu przewidziana została w Wydziałach Promocji
i Handlu w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie
oraz na międzynarodowych wydarzeniach branżowych takich jak: Targi
Luxpack w Monako (1-3.10.2018), Buchmesse we Frankfurcie (1014.10.2018), Eurasia Packaging Fair (31.10 -03.11.2018). Raportu, nie
zabraknie na najważniejszych wydarzeniach krajowych wśród których
warto wymienić: Festiwal Druku w Warszawie (12.-13.09.2018)
Taropack na Międzynarodowych Targach Poznańskich (0104,10.2018), MTK w Krakowie (25-28.10.2018) oraz wielu innych.
jedyne takie badanie, które pozwala na głęboka analizę zmian
zachodzących w polskim sektorze poligraficzny

KATEGORIE PARTNERSTWA:
PARTNER

500 PLN NETTO

Tytuł Partnera daje możliwość umieszczenia nazwy firmy na liście firm wspierających,
która zostanie opublikowana na stronie Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz
w raporcie w wersji drukowanej i w wersji online. Partner otrzyma pakiet 5 egzemplarzy
raportu.
PARTNER PROJEKTU

2 500 PLN NETTO

Tytuł Partnera Projektu daje możliwość zamieszczenia reklamy firmy na powierzchni
1/2 strony raportu. Logo/nazwa firmy znajdą się też na roll-upie promującym publikację,
Partner Projektu otrzyma 2 pakiet 15 egz. raportu.
WIODĄCY PARTNER PROJEKTU

5 000 PLN NETTO

Tytuł Wiodącego Partnera Projektu gwarantuje wszystkie przywileje Partnera
Projektu a ponadto daje możliwość zamieszczenia reklamy firmy na powierzchni
1 strony raportu. Logo/nazwa firmy zostaną wyróżnione na roll-upie promującym
podczas prezentacji raportu. Partner Projektu otrzyma 5 zaproszeń na konferencję
oraz pakiet 40 egz. raportu.
12 000 PLN NETTO
GŁÓWNY PARTNER PROJEKTU
Tytuł Głównego Partnera Projektu gwarantuje wszystkie powyższe przywileje,
a ponadto reklamę na tylnej wyklejce Raportu oraz daje możliwość
indywidualnych uzgodnień w zakresie obecności materiałów reklamowych
i informacyjnych firmy podczas wydarzeń związanych promocją 7 edycji raportu.
Główny Partner pakiet 50 egz. raportu.
W kategorii drukarnie oraz firmy produkujące opakowania będzie tylko jeden
Główny Partner Projektu. W przypadku zgłoszenia się większej ilości
podmiotów o wyborze zadecyduje kolejność zgłoszenia.
PARTNER TECHNOLOGICZNY MISTRZ DRUKARSKI RAPORTU
Firma, która wydrukuje publikację, otrzyma tytuł - Partner Technologiczny Mistrz
Drukarski Raportu Tytuł daje możliwość zamieszczenia reklamy firmy na przedniej
wyklejce w raporcie, podanie pełnej specyfikacji produktu oraz informacji o
drukarni w stopce redakcyjnej publikacji, indywidualnych uzgodnień w zakresie
obecności materiałów reklamowych i informacyjnych firmy podczas wydarzeń
związanych promocją szóstej edycji raportu. Logo/nazwa firmy zostaną
wyróżnione na roll-upie promującym publikację . Partner Technologiczny Mistrz
Drukarski Raportu otrzyma pakiet 50 egz. raportu w pełnej wersji.

Informacji dotyczących partnerstwa udziela:
Iwona Malanowska 502 62 39 41, 22 652 19 33 e-mail:
imalanowska@bractwogutenberga.pl
Ewa Pogorzelska-Kalinowska
501 205 801, kancelaria@bractwogutenberga.pl
Od 1 marca 2018 r . zgłoszenia przyjmowane są drogą
elektroniczną .

Gorąco zachęcam do udziału w tym wyjątkowym
przedsięwzięciu.

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

