ZGŁOSZENIE I ZAMÓWIENIE REKLAM
XVIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH
Nazwa firmy: ...................................................................................................................................................................
Telefony: .......................................................................................................... Fax: ......................................................
Ulica: ...............................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .............................. Miejscowość: ............................................................... NIP:...................................

e-mail:.................................................................................. www ...................................................................
Osoba do kontaktów: ......................................................................................................................................................
Zamawiam reklamę:
Cena
Ilość
Wyszczególnienie
jednostka
netto
wewnątrz katalogu, czarno-biała (wymiary: 110 × 180 + po 3 mm spad)
1 strona
300,00 zł
0B

wewnątrz katalogu, kolorowa (wymiary: 110 × 180 + po 3 mm spad)

1 strona

700,00 zł

na wewnętrznej stronie okładki (wymiary: 110 × 180 + po 3 mm spad)

1 strona

1500,00 zł

na czwartej stronie okładki (wymiary: 110 × 180 + po 3 mm spad)

1 strona

2500,00 zł

wykonanie i poprawianie reklamy do katalogu

1 godz.

80,00 zł

reklama na biletach wstępu na targi

jedn.

4000,00 zł

1 dzień

200,00 zł

szt.

600,00 zł

dystrybucja materiałów reklamowych firmy wśród dziennikarzy

jedn.

500,00 zł

dystrybucja materiałów reklamowych firmy na stoisku informacyjnym

jedn.

500,00 zł

dystrybucja materiałów reklamowych firmy w kasie

jedn.

500,00 zł

baner reklamowy wyświetlany cyklicznie przez miesiąc na stronie Targów
www.swk.pl (rozmiar baneru reklamowego 360×90 piksli w rozdzielczości 72 dpi)

jedn.

400,00 zł

reklama w radiowęźle targowym – (20.04 21.04 22.04 )
ustawienie standów reklamowych firmy na terenie targów

1B

Przyjmujemy materiały w formie elektronicznej. Rozdzielczość min. 300 dpi, CMYK. Formaty AI, EPS, PDF,
TIF, PSD (z załączonymi zdjęciami i grafikami, oraz czcionkami zamienionymi na krzywe).
Plik prosimy dostarczyć na nośniku: CD lub e-mail (swk@swk.pl).
Zalecamy dołączyć wydruk próbny reklamy. Maksymalna wielkość załącznika do wiadomości e-mail 20 MB.
Uwaga! Treść reklamy prosimy umieścić w odległości minimum 10 mm od brzegu formatu.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT

Należność uregulujemy do dnia 13 kwietnia 2012 r. przelewem na konto: Stowarzyszenie Wydawców
Katolickich, ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, Bank PKO SA 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT.
U

________________
miejscowość i data

_____________
pieczęć firmy

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 16 marca 2012 r.

____________________________
czytelny podpis zamawiającego

