
DODATKOWY PŁATNY WPIS NA LIŚCIE WYSTAWCÓW / ADDITIONAL ENTRY IN LIST OF EXHIBITORS

LISTA WYSTAWCÓW będzie dostępna na łamach GAZETY PLASTPOL
LIST OF EXHIBITORS will be available in GAZETA PLASTPOL magazine

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

* z wyłączeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT* / The above prices are net prices to which VAT* should be added

USŁUGI REKLAMOWE GAZETA PLASTPOL / ADVERTISING SERVICES PLASTPOL MAGAZINE

Pełna ● Full page
210x297 mm + 3mm spadu
210x297 mm + 3mm bleed

Wyspa ● Island
142x205 mm

Skrzydełko ● Flap
55x297 mm + 3 mm spadu

 55x297 mm + 3 mm bleed

Połówka ● Half page
Poziomo ● Horizontal
192x124 mm 

Ćwiartka ● 1/4 page
94x124mm 

Połówka ● Half page
Pionowa ● Vertical
94x254 mm 

6.000 PLN / 3rd cover

II strona okładkiII strona okładki 6.000 PLN / 2nd cover / 2nd cover 8.000 PLNTylna okładka / back cover

Prosimy o przesłanie treści wpisu dodatkowego wraz z logo firmy w postaci pliku graficznego emailem na adres redakcji kwartalnika 
TWORZYWA: redakcja@tworzywa.media 

Please send an additional entry text and a logo graphic file to the editor of TWORZYWA magazine bye email: 
redakcja@tworzywa.media 

Opis wspólnej publikacji Targów Kielce oraz kwartalnika TWORZYWA pod nazwą GAZETA PLASTPOL dostępny jest na stronie

https://bit.ly/media-kit_2021_ok (str.6-10)

A description of a publication prepared commonly by Targi Kielce and a TWORZYWA magazine titled GAZETA PLASTPOL is available on the web-
page https://bit.ly/media-kit_2021_ok (p. 6-10)

4.000 PLN 3.200 PLN 1.400 PLN

2.400 PLN 2.400 PLN 1.400 PLN

PLASTPOL
21-23.09.2021

Kontakt w sprawie reklamy 
 pod nr telefonu 504 278 832; e-mail: redakcja@tworzywa.media

In case of any questions about advertisements please contact:
phone +48 504 278 832; e-mail: redakcja@tworzywa.media

+50%
III strona okładki Reklama dla firm nie będących wystawcą targów 

The advertisement for companies which are not exhibitors

Zamawiamy wpis dodatkowy, obejmujący ofertę firmy (do 500 znaków) wraz z logo firmy lub kodem QR do własnej strony www
Cena za zamieszczenie, przygotowanie graficzne - 400 PLN

9a

Zamawiamy ogłoszenie reklamowe według parametrów poniżej w podanej cenie 
We order commercial advertisement according the following dimensions and price

Pełna nazwa firmy / Full Company Name:

We order an additional entry  containing a promotional text of 500 characters and a logo of QR link to our own web site.
Price for placing an additional entry a nd graphic design  - 400 PLN.

Pliki graficzne prosimy przesyłać w jednym z formatów: TIFF, PDF, JPEG (300 dpi). Please send graphic files in one of the following formats: TIFF, PDF, JPEG (300 dpi).

  Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A. 

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-14-15, fax (+4841) 345-62-61

e-mail: dabrowska.agnieszka@targikielce.pl, www.plastpol.com

REKLAMA W GAZECIE TARGOWEJ PLASTPOLU - GAZETA PLASTPOL
ADVERTISEMENT IN PLASTPOL FAIR MAGAZINE - GAZETA PLASTPOL
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