
Reklama w Magazynie „Polska Chemia” 

Zapraszamy Państwa do reklamowania Państwa przedsiębiorstw i produktów w Magazynie „Polska 

Chemia”.  

 

Magazyn „Polska Chemia” to pismo Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Celem Magazynu jest umacnianie  

wizerunku polskiego przemysłu chemicznego jako odpowiedzialnego społecznie, innowacyjnego, dbającego  

o ekologię i przestrzegającego zasad zrównoważonego rozwoju, a także promocja eksportu polskich produktów 

chemicznych, a także Polski jako miejsca przyjaznego inwestorom. Publikowane w Magazynie teksty i wywiady 

skupiają najważniejszych managerów i ekspertów  z polskiej branży chemicznej. 

 

Forma Magazynu: wersja drukowana i wersja elektroniczna, rozmiar A4 (21x29,7 cm) 

Cykl wydawniczy: dwa razy w roku (czerwiec i grudzień). Numery Magazynu mają swoją premierę podczas 

dwóch najważniejszych wydarzeń w polskim sektorze chemicznym: Kongresu „Polska Chemia” (czerwiec)  

i Konferencji Kampanii „Polska Chemia” (grudzień) 

Odbiorcy: wyższa kadra menadżerska spółek działających w polskiej branży chemicznej, urzędnicy administracji 

publicznej, pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, uczestnicy konferencji branżowych 

Dystrybucja Magazynu: prenumerata dedykowana (wysyłka do przedstawicieli firm członkowskich PIPC),  

kolportaż podczas wydarzeń branżowych organizowanych i objętych patronatem Polskiej Izby Przemysłu  

Chemicznego (kilkadziesiąt sympozjów, konferencji, warsztatów etc. rocznie), wysyłka do placówek dyplomatycz-

nych oraz do urzędów administracji publicznej. 



II strona okładki  

2000 PLN brutto 

 

Reklama na okładce 

III strona okładki  

1500 PLN brutto  

IV strona okładki  

2500 PLN brutto  



Reklama na stronach redakcyjnych 

Cała strona 

1000 PLN brutto 

Połowa strony pion 

600 PLN brutto 

Połowa strony poziom 

600 PLN brutto 

Dopłata za wybór miejsca na stronach redakcyjnych: 10 proc. wartości reklamy brutto. 

 

Cena obejmuje koszt publikacji reklamy w wersjach papierowej i elektronicznej. Przy stałych umowach (reklama  

w kolejnych numerach) - 10 proc. rabatu za reklamę w każdym kolejnym numerze (jednak nie więcej niż 30 proc.): 

 reklama w dwóch numerach - rabat 10 proc. 

 reklama w trzech numerach - rabat 20 proc. 

 reklama w czterech i więcej numerach - rabat 30 proc. 

Zapraszamy do kontaktu:  

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

Ul. Śniadeckich 17 

00-654 Warszawa 

Pawel.Kwiecien@pipc.org.pl 

791 890 010  


