
Poradnik 
dla ludzi biznesu  
z kujaw i Pomorza

 

 Biały Dom 
klientem   

Kupił ladę recepcyjną 
w zakładzie z Sępólna 

Krajeńskiego

kwiecień-maj 2016

Bezpłatny dodatek do „Gazety Pomorskiej”                                  

TZMO 

  OD DONNY  
DO PODBOJU AMERYKI

Wózki 
sklepowe 

Z fabryki w Rypinie 
to hit eksportowy 

naszego województwa  

Okrągła, 
20. Złota Setka 

W prestiżowym rankingu 
zdradzimy wyniki 100 

regionalnych firm    
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W regionie mamy 194 tysiące przedsiębiorstw
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Jarosław Józefowicz, prezes TZMO

 

Rafał  Bruski 

  BYDGOSZCZ  DOBRYM 
MIEJSCEM DO INWESTYCJI 

Od początku roku w regionie przybyło ponad 13 tysięcy firm 
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Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

381 mln euro 
z RPO 

Dla regionalnych firm 
na wprowadzenie inno-

wacyjnych produktów

Listopad-grudzień  2016

Bezpłatny dodatek do „Gazety Pomorskiej”                                  

Prezesi 
na roboczo 
Właściciele J.S. Druk 

zakładają koszulki firmowe 
i stają za maszyną  

Rozmowa  
z Olą  Sową

Wychowała się wśród sło-
dyczy. Po szkole i w waka-

cje pomagała w cukierni
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Vivid Games. 
Pasja i praca.
Pomysł na firmę zrodził 

się z zamiłowania 
do gier

lipiec 2016

Bezpłatny dodatek do „Gazety Pomorskiej”                                  

 City Hotel 

  PREZES MICHAŁ WALCZAK:   
PRACA NON STOP, ALE WCIĄGA 

Firmy będą 
gonić Europę

Popłynie do nich  
świeża unijna  

gotówka na inwestycje 

Hektary na nowe 
zakłady

Pokazujemy wolne  
miejsca na inwestycje 

dla przedsiębiorstw  
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W regionie jest ok.  3  tysięcy hektarów  terenów inwestycyjnych 
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FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

 

Fabryka 
czystości

Nikt tego nie lubi, ale dla 
Izabeli Majewskiej 

sprzątanie to pasja  

wrzesień-październik 2016

Bezpłatny dodatek do „Gazety Pomorskiej”                                  

 Helgesen  

  MARCIN RYBACKI: - ZA KAŻDYM 
SUKCESEM STOI CZŁOWIEK

Apartamenty 
River Tower

To będzie najwyższy  
budynek mieszkalny 

w Bydgoszczy

Jubileusz 
budowlańców

20 urodziny Pomorsko- 
-Kujawskiej Izby 

Budownictwa 
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Ponad 800 hektarów zajmują w naszym regionie podstrefy PSSE
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FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI



*planowane daty mogą ulec korekcie

•	 19	stycznia
•	 27	kwietnia
•	 29	czerwca
•	 28	września
•	 30	listopada

To lokalny magazyn dla właścicieli firm, menedżerów, 
przedstawicieli średniego  
oraz małego biznesu, ludzi nauki i kultury,  
a także specjalistów i praktyków.

Prezentujemy trendy biznesowe, nowe branże,  
innowacje, nowości rynkowe i ciekawe rozwiązania  
dla przedsiębiorców oraz osób poszukujących  
inspiracji zawodowych.

poradnik	dla	ludzi	biznesu
z	kujaw	i	pomorza*



•	 Tu	warTo	praCowaĆ. Sprawdzamy, które  
z kujawsko-pomorskich firm prowadzą rekrutacje  
i jacy pracownicy są poszukiwani na lokalnym rynku.

•	 b2b. Dzięki radom naszych ekspertów dowiesz się,  
jak znaleźć dobrych partnerów w biznesie.

•	 doTaCje. Krok po kroku wyjaśniamy, jak skorzystać  
z programów pomocowych i pozyskać fundusze na rozwój 
przedsiębiorstwa.

•	 jubileusze	Firm. Przypominamy o ważnych datach  
w biznesie Kujaw i Pomorza.

•	 deweloperzY	dla	biznesu. Prezentujemy nowe 
inwestycje w regionie i atrakcyjne powierzchnie pod wynajem. 
Sprawdzamy ofertę sal konferencyjnych oraz miejsc,  
w których można organizować targi czy imprezy firmowe.

o	CzYm	piszemY?



•	 eksporT.	Piszemy o naszych flagowych towarach  
i usługach eksportowych.

•	 FirmY	z	kujaw	i	pomorza. Zaglądamy  
do firm, które stały się wizytówkami regionu.

•	 FloTa	Firmowa. Polecamy najlepsze auta dla 
biznesu. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze 
oferty leasingowej. 

•	 liFesTYl. Śledzimy trendy biznesowe, testujemy 
gadżety i najnowsze technologie, prezentujemy stylowe 
dodatki i ubrania dla ludzi biznesu.

o	CzYm	piszemY?

Zachęcamy Do ProPonowania innych TemaTów.  
chcemy, żeby interaktywny magazyn był przygotowany we współpracy z Państwem!



dane	wYdawniCze

nakład	 	 45.000	egz.

Format	 	 205	x	275	mm

papier	 	 powlekany	S.C.	52	g

kolportaż	 		do	pełnego	nakładu	Pomorskiej
	 	 	 	 	do	Biur	Karier	uczelni	w	regionie

	 	 	 	 			do	wybranych	uczelni		
w	Łodzi,	Poznaniu,	Gdańsku

	 	 	 	 			do	uczestników	gali	biznesu	
Złota	Setka	Pomorza	i	Kujaw



promoCje	Cenowe	przY	zakupie	CałYCh	sTron!
•	przy	zakupie	2	wydań	cena	łączna	4	500	zł	-	rabat	25%
•	przy	zakupie	3	wydań	cena	łączna	6	300	zł	-	rabat	30%
•	przy	zakupie	4	wydań	cena	łączna	7	800	zł	-	rabat	35%
•	przy	zakupie	5	wydań	cena	łączna	9	000	zł	-	rabat	40%

promoCje	dodaTkowe!
•		przy	zakupie	2	lub	3	wydań	o	dowolnej	powierzchni	

- pół strony wywiadu w wybranym terminie
•		przy	zakupie	4	lub	5	wydań	o	dowolnej	powierzchni	

- cała strona wywiadu w wybranym terminie

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych świadczeń płatnych: 
przetworzenie materiałów dostarczonych - 100 zł netto/ stronę, 

pełna obsługa dziennikarska (wywiad, zredagowanie tekstów,  
wykonanie i obróbka zdjęć) - 200 zł netto/ stronę

Cennik (ceny	netto	-	należy	doliczyć	23%	VAT)

cała	strona	bez	marginesów
205	x	275	mm	+	5	mm	spad

artykuł	sponsorowany	30	dni
na	strefabiznesu.pomorska.pl

 3	000	zł	netto
	
1/2	strony	w	poziomie	lub	pionie
100,5	x	275	mm	+	5	mm	spad

artykuł sponsorowany 14 dni
na	strefabiznesu.pomorska.pl

 1	700	zł	netto

Terminy przyjmowania zleceń: 7 dni przed datą wydawniczą


