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OFERTA REKLAMOWA 

,,Węgiel w okresie transformacji energetycznej” 

29 sierpnia 2017 r., Katowice 

 

 

1.  Pakiet I  

 

− Banery stojące typu roll-up ustawione (razem 2 sztuki) przed i na sali konferencyjnej 

− Zamieszczenie logotypu oraz nazwy w materiałach promocyjnych 

− Wyświetlanie loga oraz nazwy na ekranie w sali konferencyjnej 

− Możliwość rozdania uczestnikom konferencji własnych materiałów reklamowych 

− Reklama A4 w Biuletynie Górniczym nr 7-8/2017 (wydanie targowe) 

CENA: 6 000,00 netto 
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatek VAT. 

 

2. Pakiet II 

 

− Baner stojący typu roll-up ustawiony w sali konferencyjnej 

− Zamieszczenie logotypu oraz nazwy w materiałach promocyjnych, 

− Wyświetlanie loga oraz nazwy na ekranie w sali konferencyjnej 

− Możliwość rozdania uczestnikom konferencji własnych materiałów reklamowych 

− Reklama ½ A4 w Biuletynie Górniczym nr 7-8/2017 (wydanie targowe) 

−  

CENA: 4 300,00 zł netto 
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatek VAT. 

 

3. Pakiet III  

 

− Baner stojący typu roll-up ustawiony w sali konferencyjnej  
− Zamieszczenie logotypu oraz nazwy w materiałach promocyjnych  
− Wyświetlanie loga oraz nazwy na ekranie w sali konferencyjnej  
− Reklama ¼ A4 w Biuletynie Górniczym nr 7-8/2017 (wydanie targowe)  

 

CENA: 2 800,00 zł netto 
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatek VAT. 
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OFERTA DETALICZNA 

 

Lp. Oferta Opis oferty Cena* 

1 
Baner w sali 
konferencyjnej 

Baner stojący typu roll-up ustawiony w 
sali konferencyjnej   

2 000,00 zł 

2 Baner we foyer 
Baner stojący typu roll-up ustawiony we 
foyer  

1 500,00 zł 

3 Gadżety 
Możliwość rozdania uczestnikom 
własnych materiałów reklamowych 

1 500,00 zł 

  
 

* Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Zamówienie na reklamę należy złożyć na formularzu znajdującym się na stronie 3. 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zamówienia i przesłania go pocztą na adres 

Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej lub e-mailem na adres: biuro@giph.com.pl. 

 

Materiały reklamowe należy dostarczyć do dnia: 

 

− 21.07.2017r. w przypadku reklam do Biuletynu Górniczego – wydanie targowe,  

− 21.08.2017r. w przypadku banerów typu roll-up i gadżetów na konferencję towarzyszącą 

Targom Górniczym.  

 

Po przekroczeniu powyższych terminów prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

Banery typu roll-up oraz gadżety reklamowe należy dostarczyć do siedziby Górniczej Izby 

Przemysłowo-Handlowej, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

 

Reklamy oraz logotypy prosimy przesyłać na adres: wydawnictwo@giph.com.pl. 

 

 W przypadku druku z gotowych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

GIPH nie odpowiada za jakość opublikowanej reklamy. 

 

W przypadku reklam w wydawnictwach prosimy o kontakt w sprawie formatu reklamy  

i sposobu jej przygotowania  

 
 

mailto:wydawnictwo@giph.com.pl
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ZAMÓWIENIE 
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52 

 

Firma/Instytucja  

Adres 
Kod Miejscowość Ulica Nr 

    

Telefon  Fax  

NIP  KRS  

Osoba kontaktowa 

Imię Nazwisko 

  

Telefon E-mail 

  

  

Typ oferty Cena jedn. netto Liczba jedn. Kwota netto 

PAKIETY SPONSORSKIE 

PAKIET I 6 000,00 zł   

PAKIET II 4 300,00 zł   

PAKIET III 2 800,00 zł   

OFERTA DETALICZNA 

Baner w sali konferencyjnej 2 000,00 zł   

Baner we foyer 1 500,00 zł   

Gadżety 1 500,00 zł   

RAZEM:  

 
 

 

..…………………………………………………………… 

   pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego 

 

 

Powyższą należność prosimy uregulować w terminie 14 dni dnia otrzymania faktury wystawionej 

przez zleceniobiorcę przelewem na konto wydawcy:  

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa 
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

Konto: 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353 
Getin Noble Bank SA Oddział Katowice 

W PRZYPADKU ZERWANIA UMOWY PRZEZ ZLECENIODAWCĘ ZOSTANIE ON OBCIĄŻONY KWOTĄ  

W WYSOKOŚCI 15% WARTOŚCI ZLECENIA ORAZ KOSZTAMI WYEMITOWANEJ REKLAMY.  

 


