JEDYNE W POLSCE, SPECJALISTYCZNE PISMO
POŚWIĘCONE FINANSOWANIU NIERUCHOMOŚCI
I ROZWOJOWI TEGO RYNKU
Kwartalnik “Finansowanie Nieruchomoś ci” jest pierwszym i od kilkunastu lat jedynym na
polskim rynku wydawniczym czasopismem poś więconym temu rynkowi.
Analizy, raporty oraz opracowania naukowe dotyczące procesó w i zjawisk, któ re na nim
zachodzą, zawierają wiedzę niezbędną bankowcom, ubezpieczycielom, deweloperom,
poś rednikom i zarządcom nieruchomoś ci oraz rzeczoznawcom majatkowym.
Publikowane w nim artykuły mają istotne znaczenie edukacyjne, czego dowodem jest duż e
zainteresowanie ze strony kadry naukowej oraz studentó w uczelni i wydziałó w ekonomicznych
z całego kraju. Formułowane na łamach “FN” diagnozy, stanowiska i prognozy rozwoju sytuacji
na rozwijającym się niezwykle dynamicznie rynku inansowania nieruchomoś ci stanowią
cenione ź ró dło informacji.

1000 egz

Prenumerata płatna
redakcyjna i kolporterska (Ruch, Kolporter)
płatna elektroniczna (e-kiosk)

1000 egz

Dystrybucja bezpłatna
wiedza on-line,
konferencje, seminaria branż owe, szkolenia i spotkania ZBP

Cennik, wymiary reklam

wnętrze
CENY NETTO W PLN, WSZYSTKIE OGŁOSZENIA KOLOROWE

Miejsce

Cena

Format

440x280 mm (netto)

Rozkładówka

12 000

1/1 strony - pierwsza strona
przy ii okładce

7 800

230x290 mm (spad)

1/1 strony wewnątrz numeru

6 800

220x280 mm (netto)

450x290 mm (spad)

220x280 mm (netto)

230x290 mm (spad)

1/2 strony wewnątrz numeru

3 500

pion (ramka)
87x240 mm

1/3 strony wewnątrz numeru

1 800

pion (ramka)
56x240 mm
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Cennik, wymiary reklam

okładka
Miejsce

Cena

II okładka

8 600

III okładka

8 200

IV okładka

12 000

wymiary

220x280 mm (netto)
230x290 mm (spad)

220x280 mm (netto)
230x290 mm (spad)

220x280 mm (netto)
230x290 mm (spad)

DANE TECHNICZNE: pliki w formacie: EPS (CMYK, fomty zamienione na krzywe),
TIFF (CMYK, 300 dpi) / PDF (compasite CMYK 2450/150) / + cromalin; matchprint.
W przypadku rezygnacji z wykonania pró by drukarskiej redakcja nie przyjmuje reklamacji wiernoś ci koloró w w druku.
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