STATYSTYKI
12% - Dostawcy
mediów i maszyn

Sektory: OOH, visual & print, web2print, druk cyfrowy, POS,
etykiety i opakowania, artykuły promocyjne.

14% - Producenci
opakowań i etykiet

16% - Producenci
reklam

19% - Drukarnie
wielkoformatowe
18% - Drukarnie cyfrowe

............................................................

7% - inne

35% - Prezes / Właściciel

stanowisko

16% - Kierownik

19% - Specjalista
ds. marketingu
23% - Dyrektor

............................................................
6% - MBA

24% - Licencjat

Zasięg ogólnopolski. Nakład: 4 000 egzemplarzy. Częstotliwość: 3 wydania w roku.

2% - Zawodowe

40% - Wyższe

wykształcenie

DYSTRYBUCJA
Prenumerata, kolportaż na targach i imprezach oraz wysyłka imienna do specjalnie wyselekcjonowanej
bazy danych:
• drukarni i firm poligraficznych
• producentów reklam
• agencji reklamy zewnętrznej i firm outdoorowych
• dostawców mediów i maszyn
• agencji reklamowych BTL, marketingowych
• producenci opakowań i etykiet
• stałych klientów, importerów, producentów

dystrybucja

Jedyny RAPORT Dostawców Mediów i Maszyn dostępny na
rynku, poświęcony szeroko pojętej poligrafii reklamowej, drukowi
i opakowaniom. Raport OOH magazine skierowany jest do
przedstawicieli branży drukarskiej i reklamowej, producentów
mediów i maszyn do druku oraz opakowań i etykiet.

21% - Agencje reklamowe

28% - Średnie

............................................................
Członek:

Organizator:

FestiwalMarketingu.pl

10% - Powyżej 20 000
14% - do 2 000

40% - 5 000-10 000

dochody

FestiwalDruku.pl
16% - 10 000-20 000

Współpraca medialna:

Akademia

Atrium

20% - 2 000-5 000

02 / sierpień

03 / październik

• Nowości w druku na tekstyliach
• Trendy i przyszłość druku
wielkoformatowego
• Car Wrapping

•
•
•
•

•
•
•
•

• ZESTAWIENIA:

• ZESTAWIENIA:

Druk UV na nietypowych podłożach
Druk cyfrowy w druku etykiet
Transferowy druk sublimacyjny
Druk cyfrowy na tekstyliach

Nowości FestiwalDruku.pl
Rozwiązania proekologiczne w druku
Uszlachetnianie w druku cyfrowym
Reklama wizualna

• ZESTAWIENIA:

Plotery UV, lateksowe, solwentowe, sublimacyjne, Media

Plotery UV, lateksowe, solwentowe, sublimacyjne, Media

Plotery UV, lateksowe, solwentowe, sublimacyjne, Media

do sublimacji, Drukarki wielkoformatowe (atramenty
pigmentowe), Plotery drukująco-tnące, Plotery tnące,
Urządzenia do szycia, Flagi / dzianiny, Zakuwarki,
Zgrzewarki, Laminatory, Urządzenia do gięcia
tworzyw, Maszyny do grawerowania i frezowania,
Maszyny do cięcia, Bannery, Siatki, Tkaniny, Canvas,
Folie, Tapety, Papier, Papier fotograficzny, Płyty,
Laminaty, Materiały POS, Atramenty, Maszyny
do arkuszowego druku cyfrowego, Media do
arkuszowego druku cyfrowego, Urządzenia
introligatorskie, Oprogramowanie Web2Print,
Oprogramowanie opakowania, Druk etykiet maszyny, Maszyny do produkcji etykiet, Media do
opakowań giętkich i etykiet, Papiery i tektury do
produkcji opakowań, Folie opakowaniowe, Druk
opakowań - maszyny, Maszyny do przetwórstwa
tektury falistej, Media do termotransferu, Materiały
grawerskie, Druk na tekstyliach, Znakowanie artykułów
promocyjnych (laser, sitodruk, tampodruk, haft,
termotransfer).

do sublimacji, Drukarki wielkoformatowe (atramenty
pigmentowe), Plotery drukująco-tnące, Plotery tnące,
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arkuszowego druku cyfrowego, Urządzenia
introligatorskie, Oprogramowanie Web2Print,
Oprogramowanie opakowania, Druk etykiet maszyny, Maszyny do produkcji etykiet, Media do
opakowań giętkich i etykiet, Papiery i tektury do
produkcji opakowań, Folie opakowaniowe, Druk
opakowań - maszyny, Maszyny do przetwórstwa
tektury falistej, Media do termotransferu, Materiały
grawerskie, Druk na tekstyliach, Znakowanie
artykułów promocyjnych (laser, sitodruk, tampodruk,
haft, termotransfer).

do sublimacji, Urządzenia do szycia, Flagi / dzianiny,
Zakuwarki, Zgrzewarki, Urządzenia do gięcia
tworzyw, Maszyny do grawerowania i frezowania,
Maszyny do cięcia, Tkaniny, Folie, Atramenty,
Maszyny do arkuszowego druku cyfrowego, Media
do arkuszowego druku cyfrowego, Urządzenia
introligatorskie, Oprogramowanie Web2Print,
Oprogramowanie opakowania, Druk etykiet maszyny, Maszyny do produkcji etykiet, Media do
opakowań giętkich i etykiet, Papiery i tektury do
produkcji opakowań, Folie opakowaniowe, Druk
opakowań - maszyny, Maszyny do przetwórstwa
tektury falistej, Media do termotransferu, Materiały
grawerskie, Druk na tekstyliach, Znakowanie
artykułów promocyjnych (laser, sitodruk, tampodruk,
haft, termotransfer).

• Mapa Dostawców Mediów 
i Maszyn: Druk wielkoformatowy,
Arkuszowy druk cyfrowy, Znakowanie
artykułów promocyjnych, Druk etykiet
i opakowań

• Mapa Dostawców Mediów 
i Maszyn: Druk wielkoformatowy,
Arkuszowy druk cyfrowy, Znakowanie
artykułów promocyjnych, Druk etykiet
i opakowań

• Mapa Dostawców Mediów 
i Maszyn: Druk wielkoformatowy,
Arkuszowy druk cyfrowy, Znakowanie
artykułów promocyjnych, Druk etykiet
i opakowań

FestiwalDruku.pl

MEDIA PLAN 2018 OOH magazine RDMM

01 / styczeń

OOH magazine Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a/IIIc
40-203 Katowice
tel./fax + 48 32 206 76 77
redakcja@oohmagazine.pl
www.oohmagazine.pl

1/2 strony / poziom
205 x 130 mm

OOH magazine RDMiM
Reklamy:
1 strona - 4000 zł
1/2 strony - 2200 zł
Reklamy - okładki:
I okładka - cena ustalana indywidualnie
II okładka (wewn. przód) - 4000 zł
III okładka (wewn. tył) - 4000 zł
IV okładka - 5000 zł

Wizytówka firmy
12 miesięcy

Artykuły sponsorowane:
1 strona - 2000 zł
rozkładówka - 3000 zł

www.dostawcy.oohmagazine.pl
Wizytówka: 1800 zł / 12 miesięcy
Banery:
strona główna - 400 zł / miesiąc
podstrony - 200 zł / miesiąc
Ogłoszenie o pracę - 200 zł
Artykuł sponsorowany
w serwisie internetowym - 500 zł

malingi
Agencje Reklamowe - 900 zł / 3000 rekordów
Drukarnie - 900 zł / 8000 rekordów

www.dostawcy.oohmagazine.pl
Baner 900 x 150 pix

www.dostawcy.oohmagazine.pl
Zestawienia maszyn i mediów

CENNIK REKLAM 2018

1 strona / okładka
205 x 265 mm

