INFORMATOR
INTERNETOWY 2017

PORTALE BRANŻOWE

www.pomiar.com

www.energetykaelektrotechnika.com

www.urd.com.pl

BANER
Rodzaj

Cena

Roczny baner z
przekierowaniem na stronie
głównej

1500 zł

BANER W PAKIECIE
Rodzaj

Cena

Baner + notki + mailing

1600 zł

Baner + notki + mailing do 2
baz

1900 zł

Baner + notki + mailing do 3
baz

2200 zł

*podane ceny są cenami netto

www.pomiar.com
www.urd.com.pl
www.energetykaelektrotechnika.com

BAZY WYSYŁKOWE
Nasze wydawnictwo funkcjonuje od 14 lat, od początku naszej działalności
pozostajemy w kontakcie z fachowcami z wielu branż, od tego czasu udało nam się
zebrać rozległe bazy imienne adresów e-mailowych, które są stale aktualizowane i
rozbudowywane o kolejne pozycje. W roku 2010 usystematyzowaliśmy zebrane
dane w trzy grupy, każda z tych grup liczy sobie ok. 10 tysięcy adresów imiennych.

Grupa Pomiar, Automatyka
i Elektronika
W tej grupie odbiorcami są:
główni
automatycy
oraz
pracownicy
tych
działów,
szefowie
oraz
pracownicy
AKPiA, szefowie i pracownicy
działów technicznych, główni
inżynierowie, grupy remontowe
na zakładzie oraz dyrektorzy ds.
technicznych i inwestycyjnych,

Grupa Energetyka i
Elektrotechnika

Grupa Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka

W tej grupie odbiorcami są:
główni
energetycy
oraz
pracownicy
działów
energetycznych,
główni
elektrycy, oraz pracownicy
działów
elektrycznych,
kierownicy
działów
elektrycznych i energetycznych
operatorzy sieci, kierownicy i
pracownicy odpowiedzialni za
wytwarzanie i dystrybucję
energii,
elektromonterzy,
instalatorzy
i
wykonawcy,
dyrektorzy ds., technicznych i
inwestycji.

W tej grupie odbiorcami są:
szefowie i pracownicy działów
utrzymania ruchu, szefowie i
pracownicy działów produkcji,
elektrycy, pracownicy firm
wykonujących
usługi
utrzymania ruchu, pracownicy
ekip
remontowych,
pracownicy działów kontroli
jakości,
dyrektorzy
ds.
technicznych i inwestycyjnych

MAILING

Rodzaj

Cena

Do jednej bazy

1000 zł

Do dwóch baz

1400 zł

Do trzech baz

1800 zł

Indywidualny z zaproszeniem na ważne
wydarzenie

1000 zł

W pakiecie (grupowy) z zaproszeniem
na ważne wydarzenie

600 zł

*podane ceny są cenami netto

MAILING DEDYKOWANY
Rodzaj

Ilość imiennych
adresów
mailowych

Cena

Branża wodno-kanalizacyjnościekowa

2900

1200 zł

Branża spożywcza

2000

1100 zł

Energetyka cieplna i
zawodowa

1600

1050 zł

Transport

1350

1000 zł

Przemysł chemiczny

1200

950 zł

Przemysł ciężki (hutnictwo,
produkcja zbrojeniowa,
odlewnie, stalownie)

1000

850 zł

*podane ceny są cenami netto

DANE KONTAKTOWE I TELEADRESOWE

Kontakt:
Sara Wieder
gsm. 533 440 443
tel./fax : 32 410 48 71
e-mail: redakcja@pomiar.com

Adres redakcji:
Wydawnictwo „Wag-Tech”
47-415 Czerwięcice
ul. Główna 12
Adres do korespondencji:
47-400 Racibórz
ul. Rudzka 45/1A
Portale branżowe:
www.urd.com.pl
www.pomiar.com
www.energetykaelektrotechnika.com

