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PB Katalog

Kto zobaczy Twoją reklamę

to rocznik wydawany i dystrybuowany na polskim rynku
oraz w Europie Centralnej od 2000 roku. Na przestrzeni
lat, PB Katalog stał się jednym z najważniejszych narzędzi
wspierających producentów, importerów i designerów
w dotarciu ze swoją ofertą handlową.

Całkowity nakład katalogu wyniesie 6.000 egzemplarzy.

Jego poręczny format oraz gwarantowana dystrybucja
jeszcze przed okresem gorączki świątecznych zakupów
sprawiają, że jest najlepszym nośnikiem aktualnych ofert
w branży jubilerskiej.

Ponad 5.000 bezpłatnych egzemplarzy katalogu dotrze
drogą pocztową bezpośrednio do sklepów, galerii
i salonów oraz firm jubilerskich w Polsce jeszcze
w listopadzie. Pozostałe 1.000 egzemplarzy będzie
dystrybuowane podczas targów w 2018 roku: Amberif,
Jubinale, Ambermart, Gold Expo, Jubinale Christmas oraz
wybranych imprezach targowych w Europie Centralnej.

Ważne terminy
W roku 2017:
na 140 kolorowych stronach katalogu
zareklamowało się 67 firm
prezentując łącznie 1.177 produktów i usług.

- przyjmowanie zamówień na reklamę
do 6 października 2017
- przyjmowanie materiałów do wykonania reklam
w naszym studiu do 6 października 2017
- przyjmowanie gotowych materiałów do druku
do 13 października 2017
- dystrybucja katalogu pocztą do 5.000 firm
w Polsce od 13-17 listopada 2017

Zamów reklamę już dziś!
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na odwrocie ulotki.
+48 58 520 90 99 info@pb-group.eu www.pb-katalog.pl
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Dystrybucja drogą pocztową do 5.000 firm jeszcze przed 17 listopada 2017 r.
ZAMÓWIENIE reklamy w PB Katalog 2018
Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami oraz oznaczenie wyboru usług znakiem X
Pełna nazwa firmy

NIP

Ulica, numer / skrytka pocztowa

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon (wraz z numerem kierunkowym)

Faks (wraz z numerem kierunkowym)

Telefon komórkowy

E-mail

Strona WWW

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyższy)

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie

stanowisko/funkcja

E-mail

Telefon komórkowy

Cena reklamy:

Telefon (wraz z numerem kierunkowym)

Zamawiamy:

- jedna strona: 1.900,- PLN netto
- każda kolejna strona w promocyjnej cenie 600,- PLN netto

1 stronę reklamy kolorowej 1.900,- PLN netto
2 strony reklamy kolorowej 2.500,- PLN netto

Ważne terminy:
- przyjmowanie zamówień na reklamę do 6 października 2017
- przyjmowanie materiałów do druku do 13 października 2017
161 mm brutto
155 mm netto

3 strony reklamy kolorowej 3.100,- PLN netto
4 strony reklamy kolorowej 3.700,- PLN netto

316 mm brutto
310 mm netto

1 strona

231 mm brutto
225 mm netto

231 mm brutto
225 mm netto

Wykonanie reklamy:
2 strony

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

Dodatkowe uwagi i ustalenia:

Więcej na: www.pb-katalog.pl
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez PB GROUP za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych firmie PB GROUP na potrzeby realizacji wszelkich wzajemnych działań pomiędzy naszymi firmami zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926)

Zostaliśmy poinformowani o obowiązujących terminach, nasza firma
wszystkie niezbędne materiały do wykonania lub wydrukowania reklamy
prześle w terminie do 13 października 2017 na adres wydawnictwa lub jeżeli
to możliwe drogą elektroniczną na adres e-mail studio@pb-group.eu
Jesteśmy świadomi, że przekroczenie terminów może skutkować
niewykonaniem usługi przez wydawcę, bez prawa reklamacji z naszej strony.

data i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień

