
INDEKS BRANŻOWY 
(dotyczy reklamy drukowanej  
oraz wpisu internetowego  
na www.kolejowefirmy.pl). 
Zaznacz odpowiedni kwadrat

BRANŻOWY KATALOG FIRM
ZLECENIE

ZAMIESZCZENIA REKLAMY  
ORAZ WPISU INTERNETOWEGO

NAZWA FIRMY NIP

KOD MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NUMER

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZLECAJĄCEJ  STANOWISKO E-MAIL TEL.

Dodatkowe informacje:
1.  Firmy zlecające reklamę otrzymują  

5 szt. BRANŻOWEGO KATALOGU FIRM.
2.  Należność za reklamę (prezentację)  

zobowiązują się zapłacić w terminie 21 dni  
od daty podpisania niniejszego zlecenia.

3.  Zlecający zobowiązuje się do przekazania  
projektu prezentacji (reklamy) do Biura Izby  
w postaci pliku komputerowego (*.jpg. *.eps,  
*.ai, * tif  -  teksty zamienione na krzywe). 

4.  Upoważniam do wystawienia faktury VAT  
bez podpisu odbiorcy.

POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ  
I USŁUG NA RZECZ KOLEI

85-065 BYDGOSZCZ, UL. J.K. CHODKIEWICZA 17, NIP 967-10-47-950 
KONTO:  ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ BYDGOSZCZ 

41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

Uwagi:    ..................................................................................................................................................

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

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

RAZEM  
WARTOŚĆ netto

VAT 23%

RAZEM  
WARTOŚĆ brutto

Kontakt: 
Edyta Studzińska 
tel. 500 474 832
e-mail: e.studzińska@izbakolei.pl
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 WPIS INTERNETOWY na stronie Katalogu 
www.kolejowefirmy.pl  - dwuwariantowy:  Zaznacz odpowiedni kwadrat

GRATIS DO REKLAMY 
DRUKOWANEJ
WPIS BEZPŁATNY - 2 lata 

WPIS PŁATNY 
DLA KAŻDEJ FIRMY  
(członkowskiej  i niezrzeszonej)  
KTÓRA NIE JEST ZAINTERESO-
WANA REKLAMĄ DRUKOWANĄ

www.kolejowefirmy.pl

WPISGRATIS

internetowy

PROJEKT REKLAMY Z KATALOGU (wersja  
drukowana) - podlinkowany do strony www 
klienta, pliki graficzne reklam w dowolnych 
formatach, zamieszczenie certyfikatu członko-
stwa (opcja dla członków Izby), nazwę firmy, 
logo, opis firmy (bez ograniczeń w polach), 
dane kontaktowe klikalne, przyporządkowa-
nie 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

www.kolejowefirmy.pl

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, alfabe-
tycznie, wg województw

WPIS INTERNETOWY PŁATNY  
WARTOŚĆ netto

REKLAMA DRUKOWANA
WARTOŚĆ netto


