
Zamówienie
Data   Imię i nazwisko zlecającego  

Telefon   Fax  

E-mail   www  

Dane Do faktury:

Nazwa firmy   

Adres firmy   

NIP   Księgowość, tel.  

Adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną)  

Dane Do spisu treści:

Proszę o zamieszczenie firmy pod literą   ,   pod nazwą   

Wszelkie zmiany prosimy zgłaszać pisemnie.
Pliki przesłane do autoryzacji, niezaakceptowane w terminie siedmiu dni, uważamy za gotowe do druku. 

1.  Oświadczam, że jestem uprawniony do składania zamówień w imieniu firmy, którą reprezentuję i zamawiam umieszczenie wpisu/reklamy w „Ważenie, Dozowanie, 
Pakowanie – Katalog Branżowy 2020”.

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym zamówieniu, w celu jego realizacji, jak też do otrzymywania ofert promocyjnych, 
informacji handlowych. Oświadczam, że zostałam poinformowana / zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, 
możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Wydawnictwo Druk-Art SC; kontakt: rodo@drukart.pl.

Podpis i pieczęć imienna zamawiającego   Pieczęć firmowa          

Wydawnictwo „Druk-Art” SC zobowiązuje się do zamieszczenia w katalogu zamówionego wpisu/reklamy w kształcie i formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

Reklama* (format katalogu: 166 × 235 mm)

cała strona
1500,00 zł

½ strony
800,00 zł

¼ strony
500,00 zł

I okładka
4250,00 zł

logo na II okładce
400,00 zł

logo na III okładce
400,00 zł

dod. okładka
2250,00 zł

IV okładka
3000,00 zł

Wpis do 1000 znaków (proszę zaznaczyć wybrane branże)

Branże
Wpis z logo
pierwszy – 59,00 zł
następny – 39,00 zł

Logo  
(internet)

10,00 zł

 Systemy ważące i dozujące

Systemy pakujące

Robotyka, systemy paletyzujące, systemy transportujące

Oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów 
produkcyjnych

Systemy znakowania i etykietowania

Urządzenia kontrolno-pomiarowe (aparatura pomiarowa, 
czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), 
systemy wizyjne

Urządzenia sterujące

Urządzenia wykonawcze (zawory, silniki, napędy, 
przepustnice, pompy)

Automatyka przemysłowa pozostała

 Serwis

Adres redakcji: 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, skr. poczt. 10
tel./fax 32-755 18 47 ∙ e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl ∙ www.wdp.com.pl 
konto: Getin Noble Bank SA  o/Racibórz – 57 1560 1140 0000 9090 0004 0921

„Ważenie, Dozowanie, Pakowanie  
– Katalog Branżowy 2020”

*do każdej reklamy wpis gratis
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