
Oferta dla reklamodawców przygotowana przez  

KONFERENCJE 

SZKOLENIA  

EVENTY 
 

                           PRZEWODNIK DLA EVENT MENEDŻERÓW 



CZYM JEST PRZEWODNIK? 
Przewodnik dedykowany jest pracownikom działów public relations, marketingu i reklamy,  

a także zewnętrznym agencjom i event menedżerom. Stanowi bazę pomysłów na 

przygotowanie oryginalnego eventu, inspirację do organizacji i kreowania niecodziennych 

spotkań, a także profesjonalnych konferencji. 
 

     Katalog to: 

     prezentacje 

 hoteli 

 sal konferencyjnych 

 restauracji 

 agencji eventowych 

 firm oferujących usługi i wsparcie techniczne (nagłośnienie, tłumaczenia,  

prezentacje multimedialne) 

     ciekawe porady i tematy 

 pomysł na oryginalny gadżet 

 catering i menu przy spotkaniach biznesowych 

 przygotowanie i podział budżetu przeznaczonego na event 

       
 

       

 



DYSTRYBUCJA 
Katalog zostanie wydrukowany w 1000 egzemplarzach . 

Będzie wysyłany bezpośrednio do kierowników  

oraz menedżerów PR i marketingu : 

 

 spółek akcyjnych rynku głównego (ok. 200 sztuk) 

 spółek akcyjnych rynku NewConnect (ok. 200  sztuk) 

 przedsiębiorstw i korporacji sp. z o. o zatrudniających min. 100 pracowników  (ok. 200 sztuk) 

 dużych agencji eventowych i PR (200 sztuk) 

 mediów dedykowanych branży event marketingowej (ok. 50 sztuk) 

 

Przewodnik  jest bezpłatny! 

Wydanie katalogu – papier kreda (błysk), gramatura papieru okładki 250 g, gramatura papieru 

strony 170 g. 

 

Wersja elektroniczna przewodnika zostanie przesłana do bazy 10 tys. kontaktów  

(w tym kierowników, specjalistów marketingu/PR/reklamy,  account menedżerów, właścicieli firm,  

rzeczników prasowych).  E-wydanie będzie bezpłatnie udostępnione na stronie APRIUM 

z możliwością jego pobrania.  

 

 
 

       



DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREKLAMOWAĆ? 

Przewodnik to kompedium wiedzy dla event menedżera, ciekawa publikacja, w której odnajdzie wiele 

niezbędnych informacji, porad, inspiracji a nawet gotowych pomysłów.  Zebrane oferty z całego kraju a 

także możliwość uzyskania rabatu sprawi, że chętnie skorzysta on z Państwa usługi/zakupu 

produktu. 

 

Zalety publikacji 

 konkretna spersonalizowana dystrybucja wersji drukowanej (tylko osoby decyzyjne w firmach!) 

 dostępność e-wydania i możliwość bezpłatnego pobrania pliku 

 promocja przewodnika wśród mediów internetowych o tematyce event -marketingowej, w tym 

linki sponsorowane i banery odwołujące do strony  APRIUM gdzie możliwe będzie pobranie pliku  

 dystrybucja mailingowa e-wydania do bazy 10 tys. kontaktów 

 polityka rabatowa, która pozwoli zdobyć nowych klientów 

 

 

       

 



POLITYKA RABATOWA  

 

       

 

                                                    Reklamodawcy mogą (nie muszą) przyznać rabaty czytelnikom  

                                             przewodnika.  Każda z firm,  do której zostanie wysłana 

                                             publikacja , otrzyma swój indywidualny kod. Spis tych firm wraz 

                                             z kodami otrzymają również do wglądu reklamodawcy. 

                                             Zainteresowana Państwa usługami firma będzie mogła uzyskać 

                                             rabat po okazaniu specjalnego bonu dołączanego do 

                                             przewodnika.  Rabaty będą obowiązywały do końca 2014 roku, jednak 

                                             ich wysokość określają sami reklamodawcy. 



CENNIK 

 

Produkt 

Etap I sprzedaży  

(do 14.03.2014 r. ) 

Etap II sprzedaży 

(do 14.04.2014 r. ) 

Prezentacja A 4 – 2 zdjęcia 500 PLN 590 PLN 

Prezentacja A 4– 4 zdjęcia 580 PLN 690 PLN 

Okładka II strona A 4 2500 PLN 3000 PLN 

Okładka III strona A 4 2500 PLN 3000 PLN 

Okładka IV strona A 4 3500 PLN 4000 PLN 

Reklama A 4 1500 PLN 1700 PLN 

Reklama 1/2 A 4 900 PLN 1200 PLN 

Artykuł sponsorowany  A 4 1200 PLN 1400 PLN 

Artykuł sponsorowany ½ A 4 700 PLN 900 PLN 

Podane ceny są wartościami netto 



W PAKIECIE TANIEJ 
PAKIET GOLD 

Okładka IV strona(tył)+Artykuł ekspercki A4 

3500+1200= 4700-rabat 22 %=3666 PLN 

 

PAKIET SILVER                                                                  

Okładka II lub III strona+Artykuł ekspercki A4 

2500+1200 =3700- rabat 20%=2960 PLN 

 

PAKIET BROWN 

Reklama A4+Artykuł ekspercki A4 

1500+200= 2700-rabat 18%=2214 PLN 

 

Podane ceny są wartościami netto. Pakiety obowiązują tylko do 14.03.2014 r.  

UWAGA dla klientów pakietu gold,  silver oraz trzech pierwszych  z pakietu brown ,APRIUM  

przygotuje i zredaguje informację prasową na wybrany temat oraz zajmie się jej dystrybucją do 

dedykowanych mediów. 



www.aprium.pl 

 

KONTAKT 

 

 

EWELINA GOŁUCH 

TEL. +48 533 019 395 

E-MAIL: info@aprium.pl 


