Wykonawca: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” ul. J. Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz

USŁUGA REKLAMOWA – FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Usługa reklamowa na stronie www.igwp.org.pl

Cena netto

Artykuł promocyjny na stronie internetowej w zakładce Technika dotyczący
nowości technicznych/produktowych: 1 miesiąc

500 zł

Artykuł promocyjny na stronie internetowej w zakładce Technika dotyczący
nowości technicznych/produktowych: 3 miesiące

1000 zł

Baner na stronie internetowej 820x230 px: 1 miesiąc

700 zł

Baner na stronie internetowej 340x170 px: 1 miesiąc

400 zł

Baner na stronie internetowej 340x100 px: 1 miesiąc

300 zł

Usługa reklamowa elektroniczna
Mailing w newsletterze IGWP (baza ponad 17.000 adresów)
Mailing dedykowany (wiadomość dotycząca wyłącznie wybranego produktu)

650 zł
1000 zł

Usługa reklamowa w wydawnictwach
Inserty – dystrybucja, do publikacji książkowych Izby Gospodarczej Wodociągi
Polskie ( 6 miesięcy )

2000 zł

Druk reklamy na okładce publikacji książkowych strona
(strony 3 i 4 okładkowe)

2000 zł–
2500 zł

Insert - dystrybucja do miesięcznika „Zeszyty IGWP” (nakład 500 szt.)
Zeszyt IGWP nr………………………………………..

700 zł

Usługa reklamowa konferencyjno-szkoleniowa
Reklama dołączona do zaproszenia na szkolenie – 1000 adresów pocztowych A4 (dotyczy jednej firmy podczas jednego szkolenia – decyduje kolejność
zgłoszeń)
Reklama dołączona do zaproszenia na konferencje – 700 adresów pocztowych
– A4 (dotyczy jednej firmy podczas jednej konferencji – decyduje kolejność
zgłoszeń)

1500 zł

2000 zł

Materiały promocyjne dostarczone uczestnikom szkolenia
(wkład do materiałów szkoleniowych)

600 zł

Materiały promocyjne dostarczone uczestnikom konferencji
(wkład do materiałów konferencyjnych)

1000 zł

Powierzchnia wystawiennicza przed sala szkoleniową
Powierzchnia wystawiennicza przed salą konferencyjną

500 zł
1000 zł

Baner reklamowy na sali obrad

500 zł

10 minutowa prezentacja/ prelekcja w programie konferencji

2000 zł

10 minutowa prezentacja w programie szkolenia

1000 zł

Reklama dołączona do mailingu danego wydarzenia (dotyczy jednej firmy
podczas jednego wydarzenia (Baza 13 000 adresów mailowych)

500 zł

Materiały promocyjne przekazane członkom wyjazdów technicznych i misji
gospodarczych.

2000 zł

Zamawiam
(X)

Wykonawca: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” ul. J. Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz

Tytuł szkolenia /konferencji ,miejsce, data………………………………………………………………………………...............................

Wyjazd techniczny/misja gospodarcza, miejsce, data……………………………………………………………………………………………

Zamawiający – pieczątka firmy

Zamawiający – kontakt:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………

……………………………………………….
podpis

Tel.:………………………………………………………………………………………….
e-mail.:……………………………………………………………………………………..

