
ZAŁOŻENIA WYDAWNICZE: 
1. Zeszyt z serii „poradnik eksperta” 
2. Nakład: 20 tys. egz., z czego 15 tys. wrzutka dla prenumeratorów z gospodarstw pow. 30 ha
3. Format stron: A4-, 200 mm × 290 mm.
4. Objętość: ok. 48 stron.
5. Okładka: lakierowana, papier okładki ponad 250 g/m2.
6. Papier: kreda około 130 g/m2.
7. Termin ukazania: kwiecień 2021 r.
8. Termin gotowych materiałów reklamowych: 18 lutego 2021 r.
9. 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; 
 II strona okładki lub IV strona okładki, wielkość reklam:  
 1/1 strony: 190 mm × 270 mm.

10. Cennik reklam: 
  1/1 strony – 13 950 zł;
  1/2 strony – 6 210 zł;
  1/3 strony – 4 110 zł;
  1/4 strony – 3 440 zł;
  II str. okładki – 14 360 zł;
  IV str. okładki – 14 800 zł.
* ceny netto

Boom na zieloną energię trwa w najlepsze. Niechyb-
ne kary za niespełnione normy klimatyczne oraz 
częściowo troska o środowisko i jakość powietrza 

pchają rządzących w różne programy wsparcia budowy 
nowych niezależnie od wielkości instalacji produkujących 
energię odnawialną. Z dotacji skorzystać może każdy, 
tzn. zarówno mieszkający na wsi właściciel domku jed-
norodzinnego jak i rolnicy – którzy jak mało kto mają 
niemal nieograniczony potencjał, zarówno w zakresie 
wykorzystania części swoich obiektów a nawet gruntów 
o słabszym potencjale. W naszej publikacji zgłębiamy 
wiedzę, zarówno z zakresu technologii produkcji prądu 
w modułach fotowoltaicznych jaki i w silnikach zasila-
nych biogazem. Ponadto zaprezentujemy doświadcze-
nia rolników z produkcją energii odnawialnej i analizy 
finansowe i prawne ekspertów. 

Publikacja z serii poradnik eksperta pt.:  
„Energia odnawialna - szansa dla rolnictwa ”
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