Dwumiesięcznik
Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągowych i komunalnych,
dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych. Docieramy również do firm specjalistycznych mających
w ofercie urządzenia, technologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego
przedsiębiorstwa wod-kan.
Numer
1

Data
wydaTematyka
nia
luty
Temat numeru: Bezpieczeństwo branży wod-kan
ochrona danych wrażliwych, zagrożenia terrorystyczne a dostawy wody,
ochrona ujęć wody, bezpieczna woda

Sposób dystrybucji dodatkowej
• Wydanie konferencyjne: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan
– BMP,
• Konferencja Naukowo-Techniczna WODA – CZŁOWIEK –
– ŚRODOWISKO

2

marzec Temat numeru: Zarządzanie siecią
monitoring sieci, sterowanie pracą sieci,
nowoczesne urządzenia do wykrywania
wycieków, ograniczanie strat wody

• Wydanie konferencyjne: „Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja
sieci wod-kan” – BMP,
• Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii
„INŻYNIERIA Bezwykopowa”,
• Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów
i Kanalizacji WOD-KAN
• Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów
i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego,
• Kongres Wodociągów Polskich IGWP,
• Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów
i Kanalizacji.

3

sierpień

Temat numeru: Optymalizacja zużycia energii
obniżanie energochłonności, audyty energetyczne, efektywne technologie, nowoczesne i oszczędne maszyny, białe certyfikaty

4

listopad

• Wydanie konferencyjne: Kongres WOD-KAN-EKO – BMP,
Temat numeru: Utrzymanie dobrej
Międzynarodowy
jakości wody
• Kongres Ochrony Środowiska ENVICON
biomonitoring, monitoring techniczny,
bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, sposoby radzenia sobie z wtórnym
zanieczyszczeniem wody, systemy wczesnego
ostrzegania o zmianie jakości wody,
niezbędna armatura i urządzenia do
zachowania dostaw wody

Cennik reklam
II i III strona okładki – 4000 zł
IV strona okładki – 4500 zł
A4 – 3400 zł
1
/2 A4 – 2400 zł
1
/3 A4 – 2000 zł
1
/4 A4 – 1600 zł
Artykuł sponsorowany – 2000 zł (A4)

Cennik reklam na portalach
Główny baner – 600 zł
Baner 1 – 350 zł
Baner 2 – 350 zł
Baner 3 – 100 zł
Box – 500 zł
Partner serwisu:
- 6 miesięcy: 3500 zł
- 12 miesięcy: 6000 zł
do ww. cen doliczamy VAT 23%

Kontakt z działem handlowym
m

BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 97 74, fax 32 414 97 73, www.kierunekbmp.pl

