
Szanowni Państwo!

tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny - 21 marca 2020 r. 
ukaże się kolejna, ósma już edycja 
przewodnika-informatora Polskie Parki Rozrywki.

Informator realizowany jest we współpracy 
z portalami internetowymi parkmania.pl, 
polskieparkilinowe.pl oraz iplywamy.pl.
Jest to kontynuacja serii wydawnictw promujących 
polskie miejsca turystyki, sportu i zdrowia. 

Prezentacje poszczególnych parków rozrywki, linowych 
oraz aquaparków zgrupowane według regionów, 
poprzedzane są informacjami o miejscowościach, 
na terenie których się znajdują.

Wydawnictwo dystrybuowane jest poprzez 
sieć kilkudzieisięciu  księgarni internetowych 
(m.in. bonito.pl, merlin.pl), za pośrednictwem 
Regionalnych Organizacji Turystycznych 
oraz w punktach IT na terenie całego kraju. 

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest 
również w formie bezpłatnego e-booka 
na portalach internetowych naszych partnerów.

Internetowa wersja informatora znajduje się na  
naszej stronie: 
www.pressforum.pl/polskie-parki-rozrywki

POLSKIE PARKI ROZRYWKI 2020

http://pressforum.pl/polskie-parki-rozrywki-edycja-2017/


Koszt wpisu podstawowego w Informatorze na rok 2020, 
wynosi 

160,00 zł netto.

Cena obejmuje umieszczenie danych teleadresowych obiektu, 
logo oraz generowany przez nas kod QR prowadzący  

na Państwa stronę internetową.

Zapraszamy również do szerszej prezentacji Państwa obiektu.
Koszty prezentacji podane są w cenniku obok.

Zgłoszenia:
biuro@pressforum.pl lub tel. 601-166-545

POLSKIE PARKI ROZRYWKI 2020
CENNIK I FORMATY REKLAM

FORMAT
PREZENTACJI

CENA 
netto*

ILOŚĆ 
KSIĄŻEK** 

WYMIAR PREZENTACJI***
(szer. x wys.)

Reklama kolorowa wewnątrz wydawnictwa
1 strona 800 zł 15 egz. 145 x 205 mm
½ strony 450 zł 10 egz. 145 x 102,5 mm

Reklama kolorowa na okładce wydawnictwa
II lub III 

strona okładki 1.250 zł 20 egz. 145 x 205 mm

IV strona okładki 1.500 zł 25 egz. 145 x 205 mm
  
* Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT.
** Każdy zamawiający prezentację otrzymuje bezpłatnie określoną ilość książek.
*** Do podanych wymiarów prezentacji należy doliczyć po 5 mm spadów z każdej strony.

Przygotowanie reklamy przez naszych grafików  +10%

Dostarczane fotografie/reklamy powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi.

Forma płatności:
Przelewem na rachunek bankowy Wydawcy w dwóch ratach:

I rata: 50% w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania faktury VAT
II rata: 50% w terminie 7 dni po otrzymaniu publikacji i faktury VAT

WYDAWNICTWO PRESSFORUM s.c. GWARANTUJE:
• Przygotowanie Państwa prezentacji przez zespół 

wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, 
dysponujących nowoczesną bazą techniczną, co zapewnia 

najwyższy poziom merytoryczny i edytorski.
• Przeprowadzenie koniecznych korekt.

• Prezentacja nie zostanie przekazana do druku 
bez pisemnej akceptacji przez upoważnione osoby 

reprezentujące Zleceniodawcę.


