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Oferta reklamowa

Katalog CCIFP 2019

Blisko 600 stron o polskofrancuskim biznesie
2500 egzemplarzy
Aktualna baza kontaktów i
danych
Szeroki zasięg i starannie
wyselekcjonowana grupa
odbiorców
Dystrybucja i dotarcie do
odbiorców przez cały rok
Doskonały kanał
promocyjny
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 Katalog to zbiór informacji aktualizowanych w danym roku, w
oparciu o najnowsze dane gospodarcze i przekazywane
przez firmy stowarzyszone.

 Widoczność

firmy
stowarzyszonych w CCIFP

 Możliwość

wśród

innych

organizacji

wyboru spośród proponowanych formatów
reklamy: rozkładówka, cała strona, pół strony oraz zakładka
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Dystrybucja i widoczność przez cały rok:

• 40%

- Wysyłka imienna do przedstawicieli firm stowarzyszonych

w CCIFP na początku roku kalendarzowego

• 60%

Rozpowszechnianie na spotkaniach biznesowych i
wydarzeniach organizowanych przez CCIFP (takich jak Gala, Bal
Francuski z okazji 14 lipca) + wydarzeniach, którym CCIFP patronuje
-
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Wizytówki firm stowarzyszonych
Informacje o działalności i aktywnościach CCIFP
Dane gospodarczo-handlowe
Kontakty teleadresowe instytucji francuskich w Polsce
Agenda wydarzeń organizowanych przez CCIFP
Opisy aktywności, inwestycji i projektów CSR firm
stowarzyszonych
 Przewodnik dla inwestorów
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OFERTA
Partner Jubileuszowy
reklama w środku katalogu (1 strona), dedykowana strona w zakładce
jubileuszowej (1 strona redakcyjna), promocja w mailingu
jubileuszowym, promocja w kanałach social media, ekspozycja i
promocja podczas jubileuszowego Rendez-vous Biznesu

15 000 PLN

Strona IV okładkowa

13 900 PLN

Strona II okładkowa

11 500 PLN

Strona tytułowa

10 500 PLN

Rozkładówka otwierająca (strona II okładkowa + strona
tytułowa)

18 900 PLN

Zakładka

11 900 PLN

Strona III okładkowa
Rozkładówka zamykająca (lewa strona + strona III okładkowa)

9 900 PLN
12 900 PLN

Cała strona przy danych firmy, lub w części redakcyjnej

5 000 PLN

Pół strony**

2 000 PLN

** oferta tylko dla firm korzystających z obniżonej składki, zniżka nie łączy się z innymi promocjami
*** nie dotyczy połowy strony

PROMOCJE:
•

25 % zniżki***
dla firm MŚP,
korzystających z
obniżonej składki
członkowskiej

•

25 % zniżki
dla partnerów
finansowych

•

Do każdej wykupionej
reklamy miesięczna
emisja reklamy
banerowej na naszej
stronie internetowej
www.ccifp.pl gratis

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:
katalog@ccifp.pl
tel. +48 (22) 690 68 71 / +48 (22) 690 68 79 / +48 (22) 696 75 94

