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Sta łe dzia ły  

Wy daw ca

Czę sto tli wość  

uka zy wa nia się

Na kład

Dystrybucja

Na si Czy tel ni cy

l  techniki i technologie

l  maszyny i urządzenia; deskowania, rusztowania i osprzęt

l rynek budowlany

l przegląd

l  wydarzenia; inwestycje; konferencje i seminaria; przedsiębiorstwa; personalia

l targi, konferencje branżowe

Polskie Centrum Budownictwa sp. z o.o.

ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa

tel. 22 646 75 21 do 24

e-mail: forum@pcbmedia.pl

Reklama i marketing – Beata Gozdur

beata.gozdur@forum-budowlane.pl

mie sięcz nik 

8 000 eg zem pla rzy 

pre nu me ra ta – 30% 

sprze daż de ta licz na przez wy spe cja li zo wa nych kol por te rów – 50%

wy sył ka bez po śred nia – 10%

kon fe ren cje, tar gi, pro mo cja – 10%

wykonawcy i przedsiębiorcy budowlani, ka dra za rzą dza ją ca, 

in ży nie ro wie i tech ni cy budowlani, in spek to rzy nad zo ru, 

doradcy inwestycyjni, wy dzia ły in we sty cji w urzę dach gmin nych i wo je wódz kich 

szko ły o pro fi lu bu dow la nym oraz uczel nie, wypożyczalnie sprzętu budowlanego 

PolskieCentrumBudownictwaSp.zo.o.,00-768Warszawa,ul.Kostrzewskiego1
tel.226467521do24

e-mail:beata.gozdur@forum-budowlane.pl
www.forum-budowlane.pl

NIP:527-10-44-561

FORUM BUDOWLANE to fachowy miesięcznik inwestora i wykonawcy budowlanego, 
szeroko prezentujący tematy z zakresu techniki i technologii, a w szczególności: 
maszyny i urządzenia, deskowania, rusztowania i sprzęt budowlany.

FORUM BUDOWLANE



1/2strony

1/3strony

1/3strony

1/3strony

1/2strony(tylkoprzyspisietreści)

2/3strony

Dostępneformatyreklam

całastrona

1/4strony

205 x 295

205 x 146

71 x 295

205 x 73

135 x 295

205 x 98

135 x 147

Akceptowaneformatyreklam:
TIF,EPS,PDF

TIF–kolorystykaCMYK,rozdzielczość300dpi(1:1),spad(jeślijest)5mm
EPS–kolorystykaCMYK,fontyzamienionenakrzywe,spad(jeślijest)5mm
PDF–kolorystykaCMYK,opcjaPRINT,spad(jeślijest)5mm

TYNKI

102 x 295

DziałreklamydwumiesięcznikaTYNKI:
redakcja@tynki.info.pl

tel./fax226467524;www.tynki.info.pl

FORUM BUDOWLANE

Szcze gó ło we in for ma cje i ob słu ga zle ceń re kla mo wych: 
tel. 22 646 75 21 do  24

e-mail:beata.gozdur@forum-budowlane.pl

Termin nadsyłania materiałów do 3 każdego miesiąca.



Format pisma

Cen nik 

Okład ki

Re kla ma przy spi sie tre ści

Stro ny spe cjal ne

Wklej ka dwu stron na

Wrzut ka

Re kla ma we wnątrz nu me ru 

Planowane specjalne  

dodatki tematyczne:

Dodatkowe usługi

 

FORUM BUDOWLANE

Szcze gó ło we in for ma cje i ob słu ga zle ceń re kla mo wych: 
tel. 22 646 75 21 do  24

e-mail:beata.gozdur@forum-budowlane.pl

205 x 295 mm

waż ny od 1 września 2017

II 6000 PLN III 5000 PLN IV 6000 PLN 

 

1/2 stro ny ko lor 3000 PLN  

 

3 i 4 stro na 5000 PLN 

we wnątrz nu me ru, pa pier kre do wy 250 g/m2 6000 PLN

 

nie więk sza niż 200 x 290 mm 5000 PLN

Forum Budowlane nr 2, 6, 9: Świat Betonu

Forum Budowlane nr 4: Budownictwo wodno-kanalizacyjne

Forum Budowlane nr 5: Forum Expo – specjalna gazeta targowa na Targi Autostrada

Forum Budowlane nr 4, 7, 10: Tynki

Forum Budowlane nr 8: Maszyny dla rolnictwa/Maszyny dla energetyki

Forum Budowlane nr 9: Maszyny komunalne

– reportaż wyjazdowy redaktora – 4000 PLN

– roczny pakiet internet – 3500 PLN

– mailing indywidualny – 900 PLN

 Ra ba ty wg indywidualnych ustaleń (zależnie od ilości publikacji)

Format kolor

całastrona 4000

2/3strony 3200

1/2strony 2200

1/3strony 1500

1/4strony 1200

Do po da nych cen do li cza się 23% VAT

Termin nadsyłania materiałów do 3 każdego miesiąca.


