
     
01 / styczeń

•	 ATRAMENTY
•	 SUBLIMACJA	
•	 DRUK	NA	TEKSTYLIACH
•	 ZESTAWIENIA:		

Plotery UV, lateksowe, solwentowe, 
sublimacyjne, 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 kolorowego druku laserowego, 
Urządzenia introligatorskie, Znakowanie 
artykułów promocyjnych (laser, 
sitodruk, tampodruk)

•	 URZąDZENIA	WIELofUNKCYJNE	

•	 MApA	DoSTAWCóW	MEDIóW	
i MAszYN:	Druk wielkoformatowy, 
Arkuszowy druk cyfrowy, Znakowanie 
artykułów promocyjnych, Druk etykiet, 
Produkcja opakowań

•	 Web2Print
•	 opakowania	/	oprogramowanie
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Deadline:   
(R) materiały redakcyjne / rezerwacje reklam   
(A) akceptacja do druku / dostarczenie reklam 
(E) emisja, data ukazania się numeru na rynku

     
02 / kwiecień

•	 OPAKOWANIA
•	 Maszyny	pakujace
•	 Materiały	do	produkcji	opakowań	

•	 ETYKIETY	
•	 Maszyny	do	druku	etykiet
•	 Materiały	do	druku	etykiet	

•	 OKLEJANIE	SAMOCHODÓW	

•	 Druk	niskonakładowy	

•	 Uszlachetnianie	druku	
	
	
	
	
	

•	 MApA	DOSTAWCÓW	MEDIÓW	
I MASzYN:	Druk wielkoformatowy, 
Arkuszowy druk cyfrowy, Znakowanie 
artykułów promocyjnych, Druk etykiet, 
Produkcja opakowań

•	 Web2print
•	 Opakowania	/	oprogramowanie

     
03 / sierpień

•	 WEB	2	PRINT
•	 DRUK	UV
•	 Nowości	FESPA	/	Festiwal	Marketingu,		
Druku	&	Opakowań

•	 ZESTAWIENIA:		
Plotery UV, lateksowe, solwentowe, 
sublimacyjne, 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 kolorowego druku 
laserowego, Urządzenia introligatorskie, 
Znakowanie artykułów promocyjnych 
(laser, sitodruk, tampodruk)

•	 PRODUKcyjNy	DRUK	cyFROWy	

•	 MAPA	DOSTAWcóW	MEDIóW	
I MASZyN:	Druk wielkoformatowy, 
Arkuszowy druk cyfrowy, Znakowanie 
artykułów promocyjnych, Druk etykiet, 
Produkcja opakowań

•	 Web2Print
•	 Opakowania	/	oprogramowanie

     
04 / październik

•	 FOLIE	

•	 Finansowanie	w	poligraFii	

•	 FOTOKSIĄŻKI	

•	 podsumowanie	Festiwal	Marketingu,	
Druku	&	opakowań	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

•	 web2print
•	 opakowania	/	oprogramowanie

Festiwal Marketingu
Druku & Opakowań 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
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OOH magazine
1 strona - 3000 zł
1/2 strony - 2000 zł
IV okłada - 5000 zł

katalogi promo
1 strona - 1900 zł
1/2 strony - 1200 zł
wpis - 800 zł
IV okłada - 3500 zł

www.oohmagazine.pl
www.giftsonline.pl
baner 960 x 200 pix 
główna - 600 / miesiąc 
podstrony - 400 / miesiąc 

malingi
Agencje Reklamowe - 390 zł
Klienci Końcowi - 390 zł / 5000 rekordów
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1 strona / okładka 
205 x 265 mm

1/2 strony / poziom 
205 x 130 mm

1/2 strony / pion
100 x 265 mm

www.oohmagazine.pl
Baner 960 x 200 pix

www.giftsonline.pl
Baner 960 x 200 pix

1 strona / okładka 
265 x 205 mm

1/2 strony / pion 
130 x 205 mm

wpis AR / KK
1/2 strony / pion
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OOH magazine Sp. z o.o.
al. Roździeńskiego 86A/III C, 40-203 Katowice

tel. 32 206 76 77, 32 206 76 77
kom. 515 077 605, 515 077 605

redakcja@giftsonline.pl

www.giftsonline.pl
www.oohmagazine.pl 

Słowa kluczowe/ produkty: czekoladki, upominki reklamowe, bombki, odzież reklamowa, zestawy giftów
Maksymalnie 190 znaków ze spacjami - wyłącznie nazwy produktów lub marek
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KLIENT KOŃCOWY
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