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POLSKO-FRANCUSKA OFERTA KOMUNIKACYJNA

Eksport na francuski rynek

Pół strony reklamy 1.990 €+VAT w cenie

Artykuł na pół strony 2.450 €+VAT w cenie

Cała strona reklamowa 2.700 €+VAT w cenie

Cała strona: „3 pytania do” 3.290 €+VAT w cenie

PREMIUM 1 Czwarta strona okładki Cała strona reklamowa 3.990 €+VAT

PREMIUM 2 Druga lub trzecia  
strona okładki Cała strona reklamowa 3.490 €+VAT 

+

+
+

Dodatek o Polsce
po francusku po polsku

Publikacja jubileuszowa
Tłumaczenie
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+
Unikalna okazja na wzmocnienie pozycji na dwóch rynkach

Historyczne połączenie

• Równoczesne dotarcie do polskich i francuskich decydentów
• Komunikacja wśród przedsiębiorców i samorządów
• Potwierdzenie jakości marki w prestiżowych publikacjach

Zamknięcie wydania: 31/01/2020  
Ceny na 1.12.2019

Pod patronatem
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Dodatek do miesięcznika Actu-Environnement Le Mensuel, dystrybuowanego 
wśród tysięcy specjalistów. Napisany po francusku, będzie adresowany do:

- francuskich wykonawców i przedsiębiorców zainteresowanych polskimi 
   technologiami
- francuskojęzycznych decydentów i szefów firm obecnych na rynku polskim 
   (poprzez dystrybucję na konferencji Eco-Miasto)
- potencjalnych partnerów handlowych we Francji
- przedstawicieli międzynarodowych organizacji i instytucji w Polsce i we 
   Francji

Dlaczego warto pokazać się w…
Dodatku specjalnym poświęconym polskiemu rynkowi

Dlaczego warto pokazać się w…
Jubileuszowej publikacji Teraz Środowisko

Wydawana z okazji 5. urodzin Teraz Środowisko unikatowa publikacja 
pokaże tendencje i dynamikę rozwoju sektora ochrony środowiska w 
Polsce.
Prestiżowa publikacja będzie cyklem kilkudziesięciu wywiadów z 
najbardziej wpływowymi ekspertami ze świata instytucji, nauki i biznesu.

Planowana dystrybucja:
- marzec – Konferencja Eco-Miasto w Warszawie – tematyka: samorządy
- kwiecień - Targi GreenPower w Poznaniu - tematyka: odnawialne źródła energii 
- kwiecień – Targi CSR w Warszawie – tematyka: społeczna odpowiedzialność biznesu
- maj – Targi Wod-Kan w Bydgoszczy – tematyka: woda
- wrzesień - Warsaw EcoTech Expo w Nadarzynie - tematyka: cały sektor ochrony 
środowiska 
- październik – Targi Pol-Eco-System w Poznaniu – cały sektor ochrony środowiska

Promocja także online 
na Teraz-Srodowisko.pl i 
Actu-Environnement.com
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Actu-Environnement to istniejący od 16 lat najważniejszy tytuł prasy branżowej w 
zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Pracująca w Paryżu 10-osobowa 
redakcja każdego dnia informuje sektor o aktualnościach prawnych, rynkowych i 
technologicznych w branży odpadów, wody, energetyki, budownictwa, zarządzania 
ryzykiem, transportu. 

Internetowy dziennik odwiedzany jest każdego miesiąca ponad 680 000 razy, a 
codzienny newsletter wysyłany jest do ponad 136 000 specjalistów.

Actu-Environnement jest dziś niezastąpionym źródłem informacji dla tysięcy 
pracowników sektora we Francji oraz innych krajach francuskojęzycznych. 

Jego polski odpowiednik – Teraz Środowisko – idzie tę samą drogą, zajmując po 
pięciu latach istnienia na rynku wiodącą pozycję w sektorze ochrony środowiska.

Actu-Environnement w liczbach
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