Wydawcą i dystrybutorem katalogu jest PB GROUP, ul. Chmielna 71/81, PL 80-748 Gdańsk, tel. +48 58 520 90 99, www.pb-group.eu, info@pb-group.eu

PB Katalog 2023
Pozyskaj nowych i umocnij relacje ze stałymi klientami, pokaż swoją bogatą ofertę nowości, zaprezentuj
produkty lub usługi Twojej firmy na łamach PB Katalogu 2023.
- rocznik wydawany bez przerwy od 2000 roku. To już 24 edycja katalogu!
- jedyny katalog w Polsce dystrybuowany Pocztą Polską bezpośrednio do ponad 4.200 sklepów, hurtowni
i firm jubilerskich
Wykorzystaj szansę! Pokaż, że działasz, produkujesz, importujesz i masz dobrą nową ofertę oraz,
że jesteś gotowy nawiązać współpracę.

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie

E-mail

Nazwa Firmy

Telefon komórkowy

www.pb-katalog.pl

2022

Zamawiamy:

Oznacz znakiem X

1 stronę reklamy kolorowej 2.200,- PLN netto
2 strony reklamy kolorowej 2.700,- PLN netto

KATALOG FIRM JUBILERSKICH I UPOMINKOWYCH

4 strony reklamy kolorowej 3.000,- PLN netto
6 stron reklamy kolorowej 3.500,- PLN netto
8 stron reklamy kolorowej 4.000,- PLN netto
10 stron reklamy kolorowej 4.500,- PLN netto

Wykonanie reklamy:
Zlecamy odpłatne wykonanie zdjęć i reklamy
w PB Studio (www.pb-studio.pl)
Wykonamy reklamę we własnym zakresie i prześlemy
gotowe materiały do druku.

Biżuteria z oferty hurtowej KiM art

Więcej na: www.pb-katalog.pl

1 strona

316 mm brutto
310 mm netto

231 mm brutto
225 mm netto

231 mm brutto
225 mm netto

161 mm brutto
155 mm netto

2 strony

- przyjmowanie zamówień do 14 października 2022
- przyjmowanie materiałów do druku do 21 października 2022

Kontakt telefoniczny podczas targów +48 579 55 33 55.
Biuro +48 58 520 90 99, info@pb-group.eu www.pb-katalog.pl

The publisher and distributor of the catalogue is PB GROUP, registered at Chmielna 71/81, 80-748 Gdańsk, Poland, www.pb-group.eu, info@pb-group.eu

PB Katalog 2023
Reach your regular and new customers - publish your advertisement and show new collections, introduce
your company, sales system, products or services.
- published annually since 2000 It is the 24th edition of the directory!
- the only catalog in Poland distributed by Polish Post directly to over 4.200 shops, wholesalers and
jewellery companies
Take the chance! Show that you work, produce, import new products and that you are ready to cooperate.
Contact us!

Full name of person placing an order

E-mail

Company name

Mobile no.:

www.pb-katalog.pl

2022

We order:

Mark with an X

1 full page colour advert 2.200,- PLN (550 EUR) net
2 full pages colour advert 2.700,- PLN (675 EUR) net

KATALOG FIRM JUBILERSKICH I UPOMINKOWYCH

4 full pages colour advert 3.000,- PLN (750 EUR) net
6 full pages colour advert 3.500,- PLN (875 EUR) net
8 full pages colour advert 4.000,- PLN (1.000 EUR) net
10 full pages colour advert 4.500,- PLN (1.125 EUR) net

Advert design:
We would like to order paid preparation
of an advertisement at PB Studio (www.pb-studio.pl)
We will prepare the advert and we will send
materials ready for print to the publisher.

Biżuteria z oferty hurtowej KiM art

More at: www.pb-katalog.pl

1 page

316 mm gross
310 mm net

231 mm gross
225 mm net

231 mm gross
225 mm net

161 mm gross
155 mm net

2 pages

- accepting orders for advertising until October 14, 2022
- accepting print materials until October 21, 2022

Contact number during the trade fair +48 579 55 33 55.
Office +48 58 520 90 99, info@pb-group.eu www.pb-katalog.pl

