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NAJSZERSZY ZASIĘG !!!
BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA
BEZPOŚREDNIE DOTARCIE
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EgzEmplarz BEzpłatny

Rynek ciągników i przyczep rolniczych
Nowości produktowe
Finansowanie maszyn
rolniczych
Naczepy do transportu
płodów rolnych
Ogumienie do maszyn
rolniczych

– większy komfort, lepsza wydajność
Ładowarki
teleskopowe
– każda praca
w różnych warunkach

Modesto
– profesjonalny
warsztat
na kołach

Z nami dotrzesz do uczestników największych targów branży rolniczej oraz
przemysłu drzewnego/leśnego, m.in. AGROTECH, AGRO SHOW, OPOLAGRA,
POLAGRA-PREMIERY, LAS-EXPO, EKO-LAS i nie tylko…
W swojej bazie mamy kilka tysięcy profesjonalistów sektorów rolniczego i drzewnego/leśnego, którzy otrzymują
w bezpłatnej wysyłce bezpośredniej każdy numer naszego czasopisma. AGRO Expert jest również dostępny w salonach
Empik i innych sieciach dystrybucji prasy, jako bezpłatny dodatek do miesięcznika Truck & Van. Wszystkie wydania są ponadto
dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.agro-expert.net – można je bezpłatnie pobrać lub przeglądać on-line.

Postaw na naszą jakość, terminowość i wieloletnie doświadczenie
zz
zz
zz
zz

profesjonalne opracowania
atrakcyjne ceny reklam
kreatywność i elastyczność w realizacji materiałów promocyjnych
różnorodne i skuteczne formy dotarcia do odbiorców branżowych
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Zapraszamy do prezentacji w naszym czasopiśmie branżowym.
AGRO Expert ukazuje się 4 razy w roku i jest szeroko dystrybuowany
na najważniejszych wydarzeniach branżowych, m.in.:
nr 1 – grudzień/styczeń.....POLAGRA-PREMIERY
nr 2 – marzec.....................AGROTECH/LAS-EXPO
nr 3 – czerwiec...................OPOLAGRA, EKO-LAS
nr 4 – wrzesień..................AGRO SHOW
Dotrzyj z nami do potencjalnych klientów z branży
rolniczej i drzewnej/leśnej. Opowiedz im na naszych
łamach o swoich produktach i usługach.

Często zdarza się, że na
targach nie ma możliwości
szczegółowej prezentacji
oferty, choćby ze względu
na dużą liczbę zwiedzających.
Przekazując zainteresowanym
nasz magazyn, możesz
mieć pewność, że otrzymają
komplet informacji o Twoich
produktach i usługach.

Nasze czasopismo to również idealne rozwiązanie dla
firm, które nie planują własnego stoiska na ww. targach,
ale chciałyby zaprezentować się odwiedzającym te
najważniejsze imprezy wystawiennicze, jak również
dotrzeć do grona profesjonalistów, otrzymujących
czasopismo AGRO Expert w wysyłce bezpośredniej.

Proponujemy
trzy sposoby publikacji:

1/2013

Reklama:

1/3 x A4....................................... 1800 zł
1/2 x A4....................................... 2900 zł
1 x A4.......................................... 4900 zł
Okładka II .................................. 6900 zł
Okładka III ................................. 5800 zł
Okładka IV ................................. 6900 zł
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Egzemplarz Bezpłatny

EgzEmplarz BEzpłatny

Rynek ciągników i przyczep rolniczych

Rynek ciągników
i przyczep rolniczych
Finansowanie
maszyn rolniczych
Nowości rynkowe
Pojazdy kłonicowe
Zbiorniki do paliw
Tractor Pulling

zzreklama
zzartykuł promocyjny
zzpakiet: reklama + artykuł promocyjny

Nowości produktowe
Finansowanie maszyn
rolniczych
Naczepy do transportu
płodów rolnych
Ogumienie do maszyn
rolniczych

Nowe ładowarki teleskopowe CAT serii C
- zmniejsz koszty, podnieś wydajność
Dyszle, zaczepy,
nogi podporowe,
obrotnice itp.,
czyli Jost dla rolnictwa
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– większy komfort, lepsza wydajność

W walce
z żywiołem

Ładowarki
teleskopowe

– spycharki
Dressta do
pracy w lesie

– każda praca
w różnych warunkach

Modesto
– profesjonalny
warsztat
na kołach

Artykuł promocyjny:

jednostronicowy............................................. 3500 zł
dwustronicowy................................................ 4500 zł

Reklama + artykuł promocyjny:

Reklama ½ str. + artykuł 1,5 strony................ 4900 zł
Reklama 1 str. + artykuł 1 strona................... 5900 zł
ceny netto (+23% VAT)

Możliwe są również inne formy promocji i prezentacji. Ponadto nasze wydawnictwo specjalizuje się w opracowywaniu
katalogów, broszur i ulotek firmowych zgodnych z wymaganiami korporacyjnymi. Zapraszamy do indywidualnych rozmów.

info@agro-expert.net
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Zobacz nasze wszystkie aktywności:

Truck Van
&

www.truck-van.pl

Katalogis net

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
ul. L. Staffa 31, 01-884 Warszawa
tel. 22 213 88 28, fax. 22 205 07 57
www.kmg-media.pl

