Czas dla Polski - Time for Poland
Zasady projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiego Przemysłu Poligraficznego i
Opakowaniowego
Poland Prints for Europa

Oferta dla dostawców i kooperantów branży

Na projekt składają się następujące elementy:
wydanie publikacji z raportem "Rynek Poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce" edycja szósta 2016 przygotowanego przez firmę KPMG i Polskie Bractwo Kawalerów
Gutenberga, przy współpracy z Instytutem Gutenberga oraz wszystkimi organizacjami
samorządu gospodarczego branży
dwie wersje językowe - polska i angielska. Nakład - 5000 egz. pełnej wersji w formacie A4
oraz 1500 egz. wersji podstawowej w mini formacie w języku angielskim
wersja cyfrowa raportu zamieszczona na stronach www.kpmg.pl oraz
www.bractwogutenberga.pl
2 czerwca 2016 r. prezentacja wyników badania na targach Drupa 2016, podczas konferencji
"Czas dla Polski"
dystrybucja kopii raportu na targach Drupa 2016
dystrybucja kopii raportu na międzynarodowych wydarzeniach branżowych oraz w Wydziałach
Promocji i Handlu w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie
dystrybucja personalizowanych kopii raportu do przedstawicieli jednostek samorządowych
oraz państwowych, a także prezesów instytucji finansowych

W projekcie wyróżniamy następujące kategorie partnerstwa:
• Partner Projektu
• Partner Działu Fleksografia/Opakowania kartonowe/Druk cyfrowy/Druk przemysłowy i druk 3D
• Wiodący Partner Projektu
• Główny Partner Projektu

Tytuł Partnera Projektu daje możliwość zamieszczenia reklamy firmy na powierzchni 1/2 strony
raportu. Logo/nazwa firmy znajdą się też na roll-upie promującym publikację, podczas konferencji
"Dzień Polski". Partner Projektu otrzyma 2 zaproszenia na konferencję oraz pakiet 15 egz. raportu, w
pełnej wersji.
Wsparcie finansowe projektu gwarantowane przez Partnera Projektu - 6 000 pln netto
Tytuł Wiodącego Partnera Projektu gwarantuje wszystkie przywileje Partnera Projektu, a ponadto
daje możliwość zamieszczenia reklamy firmy na powierzchni 1 strony raportu. Logo/nazwa firmy
zostaną wyróżnione na roll-upie promującym publikację, podczas konferencji. Partner Projektu
otrzyma 5 zaproszeń na konferencję oraz pakiet 40 egz. raportu, w pełnej wersji.
Wsparcie finansowe projektu gwarantowane przez Wiodącego Partnera Projektu - 10 000 pln
netto

Partner Działu:
•
•
•
•

fleksografia
opakowania kartonowe
druk cyfrowy
druk przemysłowy i druk 3D

Tytuł Partnera Działu Fleksografia/Opakowania kartonowe/Druk cyfrowy/Druk przemysłowy i 3D
gwarantuje wszystkie przywileje Partnera Projektu, a ponadto daje możliwość zamieszczenia reklamy
firmy na powierzchni 1 strony raportu, rozpoczynającej wyniki badania wybranego sektora branży.
Logo/nazwa firmy zostaną wyróżnione na roll-upie promującym publikację, podczas konferencji.
Partner Projektu Partner Działu Fleksografia/Opakowania kartonowe/Druk cyfrowy otrzyma 5
zaproszenia na konferencję oraz pakiet 50 egz. personalizowanego raportu, w pełnej wersji.
.
Wsparcie finansowe projektu gwarantowane przez Partnera Działu ...... - 15 000 pln netto
* każdy dział może mieć tylko jednego partnera. Decyduje kolejność zgłoszenia
Tytuł Głównego Partnera Projektu gwarantuje wszystkie powyższe przywileje, a ponadto reklamę na
tylnej okładce raportu oraz daje możliwość indywidualnych uzgodnień w zakresie obecności
materiałów reklamowych i informacyjnych firmy w trakcie realizacji projektu. Informacja o Głównym
Partnerze Projektu, zostanie zamieszczana we wszystkich materiałach promujących publikację.
Główny Partner Projektu otrzyma 10 zaproszeń na konferencję oraz pakiet 100 egz.
personalizowanego raportu, w pełnej wersji.
.
Wsparcie finansowe projektu gwarantowane przez Głównego Partnera Projektu - 30 000 pln
netto
* tytuł Głównego Partnera Projektu, przyznany może być tylko jednej firmie. Decyduje
kolejność zgłoszenia
Istnieje możliwość rzeczowego uczestnictwa w procesie produkcji raportu.
Firma, która przeznaczy papier potrzebny do produkcji publikacji, otrzyma tytuł Partner Wspierający Raportu - Wyłączny Dostawca Papieru
Tytuł daje możliwość zamieszczenia reklamy na powierzchni 1 strony raportu, podanie pełnej
specyfikacji produktu oraz informacji o dostawcy w stopce redakcyjnej publikacji. Logo/nazwa firmy
zostaną wyróżnione na roll-upie promującym publikację, podczas konferencji. Partner Projektu
otrzyma 5 zaproszeń na konferencję oraz pakiet 50 egz. personalizowanego raportu w pełnej wersji.
.
Informacji dotyczących partnerstwa udziela:
Iwona Malanowska 502 62 39 41, 22 652 19 33 e-mail: imalanowska@bractwogutenberga.pl
Od 1 lutego 2016 r . zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę:
www.bractwogutenberga.pl
w zakładce „Raport edycja 2016 - Partnerstwo”

Gorąco zachęcam do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

