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Ochrona środowiska w Polsce
Perspektywa najbliższych lat

Unikatowa publikacja jubileuszowa dziennika Teraz Środowisko

• Obecne tendencje i dynamika rozwoju sektora ochrony środowiska
• Wypowiedzi uznanych ekspertów
• Zgłębiona i prospektywna analiza sytuacji na rynku

Kwintesencja ochrony środowiska w Polsce na 70 stronach.
Najważniejsze nazwiska, czołowi gracze, innowacyjne
rozwiązania, przyszłość branży. Wszystko w jednym miejscu.

PRESTIŻOWY PR

Nakład wersji drukowanej: 3000 egz.
Dystrybucja:

Drukowana publikacja dla uczestników - gości i ekspertów urodzinowej gali Teraz Środowisko, odbywającej się podczas
współorganizowanej przez naszą redakcję 7. edycji projektu EcoMiasto (7-8 kwietnia 2020, Centrum Nauki Kopernik).

• Urodzinowi goście: przedstawiciele biznesu i
instytucji, samorządowcy, partnerzy, eksperci;

Wersja elektroniczna pdf do pobrania bezpłatnie ze strony Teraz
Środowisko, bez ograniczeń czasowych.

• Uczestnicy dwudniowej konferencji Eco-Miasto,
adresowanej do najbardziej zaangażowanych w
ochronę środowiska polskich samorządów;

Szeroko zakrojona kampania promocyjna: artykuły i komentarze
na www.teraz-srodowisko.pl, mailingi do czytelników, media
społecznościowe, promocja w newsletterach, depesze
PAP, a także szyty na miarę PR wśród partnerów, instytucji,
stowarzyszeń, przedsiębiorstw, izb gospodarczych itp.

• Wydarzenia branżowe: Targi CSR w Warszawie,
Targi GreenPower w Poznaniu, Targi Wod-Kan w
Bydgoszczy, Targi EcoTech w Nadarzynie, Targi PolEco-System w Poznaniu oraz inne objęte patronatem
Teraz Środowisko wydarzenia.;
• Czytelnicy Teraz Środowisko (specjaliści sektora
ochrony środowiska), mogący bezpłatnie zamówić
publikację przez naszą stronę.

OFERTA DLA PARTNERÓW

DRUK + INTERNET!

Zapraszamy do zaprezentowania Państwa marki, wiedzy, ekspertów, usług i technologii w prestiżowej publikacji
z okazji 5. urodzin Teraz Środowisko. Kilka jej stron zostało zarezerwowanych specjalnie na Państwa know-how,
wizję i rozwiązania.

Jubileuszowa publikacja

Promocja online na Teraz Środowisko

Tylna okładka

+ Reportaż / wywiad promocyjny + Roczny Pakiet 5plus

16 000 zł netto

Wewnętrzna strona okładki

+ Reportaż / wywiad promocyjny + 3 produkty przez rok

12 000 zł netto

Cała strona

+ Reportaż / wywiad promocyjny + 2 produkty przez rok

9 000 zł netto

Pół strony

+ Roczna promocja wybranego produktu / usługi / technologii

5 000 zł netto

Cogiterra sp. z o.o. - ul. Twarda 44 00-831 Warszawa - +48 531 562 127 - reklama@teraz-srodowisko.pl

Lider na rynku prasy branżowej
w sektorze ochrony środowiska

Odpady - Wod-kan – Energetyka i OZE – Powietrze – Transport – Budownictwo – CSR - Zielone inwestycje - Zarządzanie środowiskiem

OFERTY
PRACY

WIZYTY

12 700

2 000 000

ogłoszeń

wizyt

EKSPERCI

ODSŁONY

5 lat!

6 500 000
odwiedzonych stron

2014 - 2019

300 opinii ekspertów,
na wyłączność
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NEWSLETTER
ARTYKUŁY

250 wydań wysłanych do
11 600 abonentów

8 000

tekstów dziennikarskich

MEDIA

SPOŁECZNOSCIOWE

5 500
obserwujących

BAZA AKTÓW
PRAWNYCH

3 800
ustaw, rozporządzeń
i dyrektyw
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