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Polska Izba Producentów Urządzeń  
i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem 
gospodarczym skupiającym się na rozwo-
ju i promocji przedsiębiorstw działających  
w szeroko pojmowanym sektorze transpor-
tu szynowego. Izba Kolei zrzesza podmioty 
związane m.in. z branżami: kolejową, trans-
portową, energetyczną, telekomunikacyjną, 
informatyczną, logistyczną i budowlaną. Sa-
morząd reprezentuje firmy członkowskie na 
rynku krajowym i zagranicznym, wzmacnia 
ich pozycję, popularyzuje ich osiągnięcia, 
pomysły oraz innowacyjne rozwiązania.

Nasza działalność opiera się również 
na organizowaniu konferencji tematycz-
nych, seminariów, misji gospodarczych, 
szkoleń, warsztatów oraz działalności wy-
stawienniczej na targach branżowych ta-
kich jak: TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, 
ENERGETICS i innych, które dają ogromne 
możliwości zaprezentowania się dużej licz-
bie odbiorców działających nie tylko w bran-
ży kolejowej.

Prowadzimy również działalność wy-
dawniczą. Jednym z naszych wydawnictw 
jest Katalog Firm drukowany w ponad  
7. tysięcznym nakładzie, kolportowany bez-
płatnie do szerokiego grona firm nie tylko 
związanych z kolejnictwem. Katalog Firm 

jest wizytówką Izby i jej Członków, jest  
nośnikiem informacji dla potencjalnych 
klientów oraz kontrahentów.

Katalog Firm to:
• Wizytówka Firm
•  Informator o: 

- Działaniach w branży kolejowej 
- Przewoźnikach 
- Strukturze rynku kolejowego 
- Potencjale firm członkowskich

•  Kompendium wiedzy o branży  
transportu szynowego

• Przewodnik po firmach Izby Kolei
•  Skuteczne narzędzie promocji  

twojej firmy

Informacje o Katalogu:
• Format A4
• Druk - wysokiej jakości
•  Nakład: 7000 egzemplarz,  

21 lat na rynku
•  Kolportaż: konferencje branżowe, targi, 

szkolenia, seminaria, spółki Grupy PKP, 
Koleje Regionalne i Aglomeracyjne, firmy 
branży kolejowej, dystrybucja w kraju  
i za granicą

• Język: polski, angielski
• Korzyści - CYKL ŻYCIA - 2 lata
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Dorota Markiewicz
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OFERTA
Reklama drukowana 

1 Strona A4 
210x297 mm

1/2 strony 
(poziom) 
180x126 mm

1/2 strony 
(pion) 

87x297mm

2 strony A4 
2 x 210x297 mm 

lub  
420x297 mm

Okładka  
zewnętrzna 

(tył katalogu 4 strona)  
210x297 mm

Okładka  
wewnętrzna 

(3 strona)  
210x297 mm

Firmy zrzeszone              Emisja 2022/2023

Pozostali                     Emisja 2022/2023

3500 zł 2500 zł 2500 zł 5900 zł 

4500 zł 3500 zł 3500 zł 6900 zł 

Wymagania techniczne:
Materiał powinien posiadać spady po 5 mm z każdej strony, materiał reklamowy w pliku (*.jpg, *.tif - 300 dpi, *.eps, *.ai, - teksty zamienione na krzywe),  
wszystkie elementy rastrowe i wektorowe powinny być w przestrzeni barwnej CMYK, minimalna wielkość tekstu w kontrze to 6 pkt.

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT. Ostateczny cennik reklam jest ustalany indywidualnie.

WPISGRATIS

internetowy

2022/2023

19000 zł 

25000 zł 

29000 zł 

34000 zł 



OFERTA
NOWOŚĆ - Strona Katalogu Firm

2022/2023

Wydawany nieprzerwanie od 21 lat Katalog Firm 
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na 
Rzecz Kolei ma swoją wersję cyfrową.

Od teraz szybciej i prościej będziecie Państwo 
mogli wyszukać interesującą Was firmę z branży. 
Wpis internetowy w KATALOGU FIRM BRANŻY 
KOLEJOWEJ  www.KolejoweFirmy.pl otworzy 
przed Wami jeszcze więcej możliwości!

Historię i potencjał firm poznacie nie tylko 
z opisu! W Wasze ręce oddamy zdjęcia oraz 
korporacyjne filmy.

A co najważniejsze, posiadając urządzenie 
mobilne, z katalogu firm branży kolejowej 
będziecie mogli skorzystać z każdego miejsca 
na ziemi!



OFERTA
Wpis internetowy

WPIS PŁATNY 
DLA KAŻDEJ FIRMY (członkowskiej  i niezrzeszonej)  
KTÓRA NIE JEST ZAINTERESOWANA  
REKLAMĄ DRUKOWANĄ
- zamieszczenie certyfikatu członkostwa (opcja dla członków Izby) 
- nazwę firmy 
- logo 
- opis firmy (bez ograniczeń w polach) 
- dane kontaktowe klikalne 
- przyporządkowanie do branży 
- lokalizacja na mapie Polski 
- zdjęcia (bez ograniczeń ilościowych)
- tagi do wyszukiwania 
-  filmy (bez ograniczeń - jako link z zewnętrznych portali  

np. Youtube lub umieszczone bezpośrednio na stronie katalogu) 
- prezentacje PowerPoint, PDF, Word, jpg. 
- wpis w kilku językach (strona jest automatycznie tłumaczona)
- wyszukiwanie po lokalizacji, nazwie firmy, branży, alfabetycznie, wg województw

  -  PROJEKT REKLAMY Z KATALOGU (wersja drukowana) - podlinkowany do strony 
www klienta - pliki graficzne reklam w dowolnych formatach,

-  zamieszczenie certyfikatu członkostwa (opcja dla członków Izby)
- nazwę firmy
- logo
- opis firmy (bez ograniczeń w polach)
- dane kontaktowe klikalne
- przyporządkowanie do branży
- lokalizacja na mapie Polski
- zdjęcia (bez ograniczeń ilościowych)
- tagi do wyszukiwania
-  filmy (bez ograniczeń - jako link z zewnętrznych portali np. Youtube  

lub umieszczone bezpośrednio na stronie katalogu)
- prezentacje PowerPoint, PDF, Word, jpg.
- wpis w kilku językach (strona jest automatycznie tłumaczona)
-  wyszukiwanie po lokalizacji, nazwie firmy, branży, alfabetycznie, wg województw

kolejowefirmy  .pl
katalog firm branży kolejowej

WPIS BEZPŁATNY - 2 lata 

kolejowefirmy  .pl
katalog firm branży kolejowej

 

GRATIS DO REKLAMY DRUKOWANEJ

Dla firm członkowskich:
250 zł netto / miesięcznie
3000 zł netto / rocznie
5000 zł netto / 2 lata

Koszt Pakietu:
Dla firm niezrzeszonych:
350 zł netto / miesięcznie
4200 zł netto / rocznie
7400 zł netto / 2 lata

2022/2023



Trade Cataloge 2022/2023

Serdecznie zapraszam  
do kontaktu

Edyta Studzińska
Specjalista ds. Marketingu
+ 48 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

WYDAWCA:    Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 
85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 17 
tel. +48 52 324 93 80, fax +48 52 331 25 30 
www.izbakolei.pl


