Szanowni Państwo,
Pragniemy zachęcić Państwa do współpracy i zamieszczenia prezentacji swoich
usług i produktów w X edycji Katalogu Firm Kolejowych 2016/2017.
Z katalogiem docieramy do sprecyzowanej grupy odbiorców zainteresowanych
branżą poprzez dystrybucję wśród wystawców i uczestników najważniejszych
wydarzeń targowych, konferencji i seminariów oraz poprzez wysyłkę bezpośrednio
do kadry zarządzającej kluczowych firm i instytucji branży kolejowej.
Każde zamówienie wpisu lub reklamy w wydaniu drukowanym, premiowane jest
zamieszczeniem bezpłatnej rocznej prezentacji w wydaniu internetowym katalogu na
stronie www.firmykolejowe.com
Szeroki zasięg rocznej dystrybucji katalogu, wzmocniony prezentacją firmy w
katalogu internetowym, z pewnością przyczyni się do skutecznej promocji Państwa
usług i produktów oraz do nawiązania wielu kontaktów biznesowych.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które
przesyłamy w załączeniu.
Ostateczny termin nadsyłania zamówień i gotowych materiałów do zamieszczenia w
X edycji Katalogu Firm Kolejowych 2016/2017 upływa 30 kwietnia 2016 r.
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Dane techniczne Katalogu Firm Kolejowych 2016/2017:
 format - B5 (szerokość 168 mm x wysokość 238 mm)
 reklamy w pełnym kolorze
 wpisy czarno-białe + logo w pełnym kolorze + 3 zdjęcia w pełnym kolorze
 nakład - 4 000 egz.
 oprawa - klejona po dłuższym boku
 papier - kreda błysk min., druk 4+4
 okładka - kreda błysk, druk 4+4
Bezpłatny kolportaż Katalogu Firm Kolejowych 2015/2016 m.in. podczas
imprez:
 Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
 Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Trans Poland
konferencje organizowane w II połowie 2016 r. i I połowie 2017 r. w tym m.in.:
 Kolej na Śląsku
 BETON RAIL
 Cleanig Rail
 Przejazdy Kolejowo-Drogowe
 Eksploatacja Taboru Kolejowego
 INFRASZYN
 BHP Rail
 City Rail
 wysyłka do kluczowych firm i instytucji branży kolejowej

Odbiorcy:

 firmy świadczące usługi na rzecz transportu szynowego
 producenci taboru i urządzeń
 przewoźnicy kolejowi, tramwajowi i operatorzy bocznic
 zarządcy infrastruktury
 właściciele i najemcy lokomotyw i wagonów
 firmy spedycyjne i logistyczne, operatorzy terminali
 ośrodki naukowe, badawcze i doradcze
 inne instytucje i władze związane z transportem szynowym
 samorządy lokalne
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