
DODATKOWY P£ATNY WPIS DO KATALOGU INTERNETOWEGO

Zamawiamy wpis dodatkowy bez podania adresu do w³asnych stron www
Cena za zamieszczenie i emisjê wpisu do kolejnej edycji targów - 35 USD

Cena za zamieszczenie, wykonanie linku  do w³asnych www oraz emisjê wpisu do kolejnej edycji targów - 95 USD
Zamawiamy wpis dodatkowy z linkiem do w³asnych stron www

INTERNETOWY KATALOG WYSTAWCÓW jest dostêpny na stronie www.mspo.pl

Zamawiamy emisjê ma³ego banera reklamowego
(rozmiar 280x70 pikseli) na stronie g³ównej imprezy targowej

wraz z linkiem do w³asnych stron www

ZAMÓWIENIE BANERA REKLAMOWEGO

- emisja roczna, cena 190 USD - emisja roczna, cena 305 USD

Zamawiamy emisjê du¿ego banera reklamowego
(rozmiar 468x60 pikseli) na stronie g³ównej imprezy targowej

wraz z linkiem do w³asnych stron www

REKLAMA W KATALOGU 
I INTERNECIE 

TARGOWYM

Prosimy o przes³anie wpisu dodatkowego do katalogu internetowego oraz logo firmy 
(z zaznaczeniem, i¿ dotyczy targów MSPO) e-mailem na adres matla.cezariusz@targikielce.pl.

W przeciwnym wypadku we wpisie do katalogu internetowego zostanie umieszczony wpis przes³any przez Pañstwa do katalogu drukowanego

lub - w przypadku jego braku - tylko dane teleadresowe firmy.

REKLAMA W KATALOGU

Zamawiamy og³oszenie reklamowe o powierzchni jednej strony (na spad 130 x 210; ramkowe 110 x 200):

W celu zamieszczenia og³oszenia reklamowego nadsy³amy tekst i logo do opracowania og³oszenia reklamowego :

gotowy projekt na p³ycie CDmateria³y przez e-mail

IV strona ok³adki kolorowa

III strona ok³adki kolorowa

II strona ok³adki kolorowa

wewn¹trz katalogu kolorowa

UWAGA:  O zamieszczeniu reklamy na stronach ok³adkowych decyduje kolejnoœæ zg³oszenia.

Reklama czarno-bia³a wewn¹trz

Kontakt w sprawie reklamy pod nr telefonu (41) 365 13 16, e-mail: wiatrowska.katarzyna@targikielce.pl

US£UGI REKLAMOWE

175 USD

570 USD

430 USD

305 USD

460 USD

Pe³na nazwa firmy:

9a

Zak³adka  kolorowa 600 USD

Pieczêæ firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia

UWAGA: Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT*

Ceny dla firm nie bêd¹cych wystawc¹ targów s¹ wy¿sze o 50 % 
(p³atnoœci nale¿y dokonaæ przed realizacj¹ zamówienia; reklama bêdzie zamieszczona po przes³aniu dowodu p³atnoœci)

* z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie

3-6 wrzeœnia
MSPO 2019

Baner powinien byæ wykonany w jednym z formatów: JPG, GIF, PNG, SWF. Gotowy baner wraz z adresem 
strony internetowej, do której ma prowadziæ link od banera, nale¿y przes³aæ e-mailem na adres: 

matla.cezariusz@targikielce.pl. W przypadku wyboru formatu swf prosimy o wbudowanie linku wewn¹trz 
kreacji, z parametrem target=”_blank”

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02
e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl
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