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praktyczny informator dla bran¿y motoryzacyjnej i kierowców
wydanie 2004 / 2005
Szanowni Pañstwo,
Cech Rzemios³ Motoryzacyjnych w Warszawie z okazji IV Miêdzynarodowych Targów
Motoryzacyjnych w Warszawie wydaje „Warszawski Informator Motoryzacyjny” wydanie 2004 / 2005.
Nasze wydawnictwo zawieraæ bêdzie:
- znaczn¹ czêœæ stanowiæ bêd¹ informacje o firmach zrzeszonych w Cechu,
- prezentacje firm oferuj¹cych produkty zwi¹zane z motoryzacj¹
- informacje dla kierowców
- informacje o zmianach dotycz¹cych rynku motoryzacyjnego.

Ten unikalny na rynku pod wzglêdem merytorycznym produkt, zadedykowany jest firmom
dzia³aj¹cym w sektorze motoryzacyjnym oraz jego otoczeniu (banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe, fundusze leasingowe, administracja rz¹dowa, media) oraz wszystkim
kierowcom.
Nak³ad Informatora jest limitowany, wynosi 5000 egzemplarzy. Dystrybuowany bêdzie wœród
uczestników IV Miêdzynarodowych Targów Motoryzacyjnych w Warszawie, które odbêd¹ siê
w dniach 3-7 listopada 2004 w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Cech Rzemios³
Motoryzacyjnych ju¿ tradycyjnie obj¹³ patronat bran¿owy nad targami. Dodatkowo nasze
wydawnictwo bêdzie rozprowadzane wœród najwa¿niejszych na rynku firm zwi¹zanych z
motoryzacj¹, wœród cz³onków Cechu i firm z nimi wspó³pracuj¹cych oraz wœród kierowców.
Zachêcamy do zaprezentowania Pañstwa firmy na ³amach naszego INFORMATORA.
Oferujemy powierzchniê reklamow¹ na dobrym, przyjaznym dla ka¿dego poziomie
cenowym. Dziêki naszej publikacji zyskaj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ dotarcia do szerokiego krêgu
potencjalnych odbiorców.
Cech Rzemios³ Motoryzacyjnych w Warszawie jest dzia³aj¹c¹ od 1948 roku organizacj¹
samorz¹du gospodarczego rzemios³a zarejestrowan¹ na podstawie ustawy o rzemioœle. Skupiamy
przedsiêbiorców szeroko rozumianego rynku us³ug motoryzacyjnych z terenu Warszawy i
województwa mazowieckiego. Zrzeszamy zarówno ma³e jak i œrednie firmy: autoryzowane stacje
obs³ugi, warsztaty specjalistyczne - bran¿ mechanika pojazdowa, elektromechanika pojazdowa,
elektronika, blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe, wulkanizatorstwo pojazdowe.
W za³¹czeniu informacje o mo¿liwoœci zamieszczenia prezentacji/reklamy Pañstwa firmy.
Zapraszamy do wspó³pracy
Beata Pó³torak
Kierownik Biura Cechu
Rzemios³ Motoryzacyjnych w Warszawie
ul. Podwale 11; 00- 252 Warszawa
cech@motoryzacja.home.pl
tel./fax 0 22 635-04-64
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PARAMETRY TECHNICZNE PUBLIKACJI:
Format informatora: A5
Ok³adka:
papier kreda 200 g/m2 4+4, folia matowa 1+0 na ca³ej powierzchni
Œrodek:
informacje o firmach zrzeszonych w Cechu: offset 1+1
Artyku³y, prezentacje firm oraz reklamy: kreda 135 g/m2 4+4
Introligatornia: szycie drutem
Nak³ad: 5000 szt.

CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH:
Dostêpne modu³y:

A
148,5 x 210 mm
(+ 3 mm spadu)

Rozk³adówka
210 x 297 mm (+ 3 mm spadu)

Rozk³adówka
II - III ok³adka
IV ok³adka
3 i 4 strona informatora
1 strona
1/2 strony
1/4 strony

B
138,5 x 200 mm

C D
138,5 x 98 mm

(2x modu³ A)
(modu³ A lub B)
(Modu³ A)
(modu³ A lub B)
(modu³ B)
(modu³ C lub D)
(modu³ E)

67,5 x 200 mm

E
67,5 x 98 mm

4000 z³ netto
3000 z³ netto
4000 z³ netto
2000 z³ netto
1000 z³ netto
600 z³ netto
350 z³ netto

Projekty gotowych reklam przyjmujemy w postaci elektronicznej (na CD-R, dyskietce lub e-mailem
na adres biuro@3towers.pl). Format pliku: TIFF (na PC), CMYK, 300 dpi.
Wykonujemy równie¿ projekty graficzne reklam ceny ju¿ od 300 z³ netto za modu³ C, D, E, od 500 z³
netto za modu³ A, B i rozk³adówka. Zamawiaj¹cy otrzymuje projekt reklamy na CD-R.
Kontakt: do biura Cechu lub bezpoœrednio do agencji 3TOWERS Creative Studio tel. 022/330 87 50,
fax 022/ 330 87 59

Cech Rzemios³ Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11, 00- 252 Warszawa
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Biuro czynne w poniedzia³ek 11 -18 , od wtorku do pi¹tku 9 - 16
e-mail: cech@motoryzacja.home.pl , wiêcej informacji: www.motoryzacja.home.pl

