Szanowni Państwo,
Polska Izba Ekologii od 2008 roku jest współwydawcą specjalistycznego kwartalnika „Ekologia”.
Zapraszamy więc do współpracy polegającej na publikowaniu artykułów merytorycznych lub reklam graficznych,
popularyzujących działalność Państwa Firmy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Obecność na
łamach naszego wydawnictwa to doskonała okazja do propagowania, medialnego nagłośnienia a tym samym promocji
osiągnięć wszystkich podmiotów zrzeszonych w Izbie a także dla przedsiębiorstw oraz instytucji , które jeszcze nie są
członkami PIE, a którym bliska jest troska o ekologię.
Ze swej strony zapewniamy skuteczne dotarcie w drodze tzw. kolportażu kierowanego do administracji rządowej
/ resorty : środowiska, przemysłu, finansów /, urzędów wojewódzkich, Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych,
przedsiębiorstw branżowych, Narodowego i wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednostek
kontrolujących stan środowiska / np. WIOŚ w Katowicach /, instytutów naukowo–badawczych oraz bibliotek uczelni
wyższych w całym kraju.
„Ekologia” jest także dystrybuowana bezpłatnie w trakcie najważniejszych imprez sektora ekologicznego - podczas targów ,
konferencji i seminariów.
Pełna zawartość każdego wydania pisma, w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie internetowej :
http://www.pie.pl/czasopismo.html
Na łamach „Ekologii” proponujemy Państwu następujące rozwiązania:

•
•
•
•

prezentacja Firmy na II , III lub IV okładce czasopisma w formie całostronicowej reklamy graficznej;
przygotowanie i opracowanie graficzne stosownej reklamy;
zamieszczenie artykułu sponsorowanego / z logo i danymi teleadresowymi / lub wywiadu albo tekstu redakcyjnego;
dodatkowa wysyłka czasopisma do wskazanych przez Firmę odbiorców.

Uwaga:
Formy i zakres współpracy – do ustalenia, zgodnie z Państwa bieżącą polityką informacyjno-promocyjną.

Informacji, dotyczących zamieszczenia artykułów promocyjnych lub reklam, udziela Pani Ewelina Sygulaska - Redaktor
Naczelny „Ekologii”; kom. 606 556 304; e-mail : ekologia@pie.pl lub ewelina.sygulska@neostrada.pl

Serdecznie zapraszamy do współredagowania pisma.
POLSKA IZBA EKOLOGII
40-009 Katowice, ul. Warszawska 3
Tel. (32) 253 72 81

CENNIK :
Powierzchnia reklamy :
OKŁADKA:
2 i 3 okładka - 3.500,00 netto
4 okładka –

4.000,00 netto

STRONY WEWNĘTRZNE:
Reklama graficzna :
cała strona - 2 .200,00 netto
1/2 strony

-

1.250,00 netto

1/4 strony

-

850,00 netto

Artykuł promocyjny (cała strona wewnątrz numeru) - 2.000,00 netto

