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W

ybór dobrego traktora do gospodarstwa nie jest
łatwy. Z szerokiej oferty producentów trudno
wyselekcjonować ten jedyny model, szczegól-

nie gdy każdy z nich ma bogatą listę wyposażenia opcjo-

ów

nalnego. Właśnie dlatego przygotowujemy kolejne wydanie „Katalogu ciągników”, w którym zaprezentujemy
wszystkie dostępne na polskim rynku od 2021 i 2022 r.
modele ciągników rolniczych. W naszym zestawieniu
w przejrzysty sposób zaprezentujemy szczegółowy
opis i wyjściową cenę każdego modelu o mocy powyżej
50 KM. W publikacji nie zabraknie również artykułów
poradnikowych z zakresu zasad doboru ciągnika do
gospodarstwa, dodatkowych opcji, w które warto wyposażyć traktor, gwarancji i serwisu ciągników oraz
ofert finansowania zakupu.
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Katalog formatu A4 z grubszą okładką
Nakład: 10 tys. egz.
Format stron: A4 210 mm × 297 mm.
Objętość: ok. 250 stron.
Okładka: lakierowana, papier ponad 250 g/m2.
Papier: kreda około 130 g/m2.
Termin ukazania: wrzesień 2021 r. (Agro Show 2021)
Termin gotowych materiałów reklamowych: 9 sierpnia 2021 r.
Możliwości reklamowe:
 reklamy wewnątrz zeszytu, wielkość reklam:
1/1 strony: 190 mm × 270 mm;
1/2 strony: 190 mm × 133 mm lub 133 mm × 190 mm lub 94 mm × 270 mm;
1/3 strony: 61 mm × 270 mm lub 190 mm × 88 mm;
1/4 strony: 45 mm × 270 mm lub 190 mm × 66 mm;
 IV strona okładki, wielkość reklam:
1/1 strony: 190 mm × 270 mm.
10. Cennik reklam:
 1/1 strony – 6 500 zł
 1/2 strony – 3 500 zł
 1/3 strony – 2 400 zł
 1/4 strony – 1 800 zł
 IV str. okładki – 7 000 zł
* ceny netto

