Uczestnictwo w Raporcie INTELTECH jest doskonałą formą promocji firmy
i produktów wśród podmiotów czynnie działających na rynku inteligentnej energetyki
w Polsce. Grupą odbiorczą vademecum są przedstawiciele: Rządu, Parlamentu,
regulatora, samorządów, operatorów sieci dystrybucyjnych, mobilnych
i teleinformatycznych, dostawców i producentów sprzętu, infrastruktury,
rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych.
W edycji 2016 zestawienia obowiązuje nowa kategoryzacja:
1. Pomiar (w tym m.in.: AMI i inteligentne opomiarowanie, AMR i komunikacja
liczników, Billing i obsługa klienta);
2. Zarządzanie energią (w tym m.in.: Demand Side Management (DSM), Demand
Response (DR));
3. Infrastruktura sieciowa (w tym m.in.: Zarządzanie aktywami, GIS i mapowanie,
Automatyzacja sieci);
4. Usługi IT/ICT (w tym m.in.: Cyberbezpieczeństwo, IT, Telekomunikacja, SCADA,
Infrastruktura komunikacyjna, Internet Rzeczy/M2M, Technologie chmury, Software
as a Service (SaaS));
5. Inteligentne miasta i regiony (w tym m.in.: Inteligentne miasto, Inteligentny
budynek, Inteligentny dom (np. HAN), Inteligentne oświetlenie, Inteligentny
transport (np. ITS, pojazdy elektryczne), Efektywność energetyczna, ESCO);
6. Inteligentna energetyka (w tym m.in.: Odnawialne źródła energii, Magazyny
energii);
7. Biznes / Finanse / Regulacje (w tym m.in.: Instytucje państwowe, Stowarzyszenia,
Konsulting, Tłumaczenia, Instytucje finansowe, Kancelarie Prawnicze, Organizatorzy
konferencji, szkoleń i targów).
Zgłoszenia do udziału w Raporcie INTELTECH 2016, w formie wypłonionego poprawnie
formularza, zbierane są do 10 stycznia 2016 r.
Firmy zainteresowane współpracą mogą zaprezentować swoją ofertę w ramach: wpisu
podstawowego, artykułu sponsorowanego, reklamy (1/2 strony, cała strona lub okładka
II / III/ IV) oraz logotypu na okładce zestawienia.
Format Raportu INTELTECH 2016: A4.
Dla przedsiębiorstw zamawiających więcej niż jeden wpis przewidzieliśmy atrakcyjne
rabaty!
Z chęcią udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące współpracy.
Zapraszamy do kontaktu: +48 660 610 605, raport@smart-grids.pl

WPIS PODSTAWOWY
Na wpis podstawowy składają się:
 dane teleadresowe firmy i jej logotyp,
 opis zakresu działalności,
 opis produktu lub rodziny produktów.
Wielkość wpisu: 1/2 A4 pion
Wpisy w działach publikowane są alfabetycznie.
Cena za 1 wpis w 1 kategorii: 500 zł netto
Kolorystyka wpisu jest narzucona przez layout i jest zależna
od działu, w którym będzie publikowany. Zmiana kolorystyki
wpisu na życzenie Klienta to koszt 200 zł netto dodatkowo
do każdego wpisu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Na artykuł sponsorowany składają się:
 tytuł,
 lead (wstęp),
 treść,
 fotografia,
 stopka firmowa.
Cena za 1 stronę A4 artykułu sponsorowanego: 3000 zł netto

REKLAMA
Dostępne formaty reklam wraz z cenami:
cała strona A4

3500 zł netto

1/2 A4 pion

1800 zł netto

II okładka

4700 zł netto

III okładka

4200 zł netto

IV okładka

5500 zł netto

PAKIETY PARTNERSKIE
Złoty Partner Działu






logotyp na okładce z podpisem „Złoty Partner”*
wpis w dziale partnerskim na pierwszej pozycji z oznaczeniem, że jest to wpis
Złotego Partnera**
50% na kolejne wpisy w wybranych działach
1 strona artykułu sponsorowanego
publikacja artykułu sponsorowanego z Raportu w dziale Top Produkt przez 14 dni
na stronie głównej portalu smart-grids.pl

Cena za pakiet Złoty Partner: 6000 zł netto

Srebrny Partner Działu






logotyp na okładce z podpisem „Srebrny Partner”*
wpis w dziale partnerskim na drugiej pozycji z oznaczeniem, że jest to wpis
Srebrnego Partnera**
35% na kolejne wpisy w wybranych działach
1 strona artykułu sponsorowanego
publikacja artykułu sponsorowanego z Raportu w dziale Top Produkt przez 7 dni na
stronie głównej portalu smart-grids.pl

Cena za pakiet Srebrny Partner: 5500 zł netto

Brązowy Partner Działu






logotyp na okładce z podpisem „Brązowy Partner”*
wpis w dziale partnerskim na trzeciej pozycji z oznaczeniem, że jest to wpis
Brązowego Partnera**
20% na kolejne wpisy w wybranych działach
1 strona artykułu sponsorowanego
publikacja artykułu sponsorowanego z Raportu w dziale Top Produkt przez 7 dni na
stronie głównej portalu smart-grids.pl

Cena za pakiet Brązowy Partner: 5000 zł netto
* logotypy Patronów Działów umieszczane są na okładce w kolejności alfabetycznej w kategoriach: Złoty,
Srebrny, Brązowy
** kolejność wpisów Patronów Działów jest następująca: Złoty, Srebrny, Brązowy. W przypadku, gdy w
danym dziale będzie brakowało jednego z Partnerów działów kolejność publikacji wpisów będzie zgodna z ich
rangą jako Partnerów

RABATY I PROMOCJE
Informacje o rabatach i aktualnych promocjach dostępne są na www.smartgridspolska.pl
w dziale Raport INTELTECH. Uzyskanie ich możliwe jest również po wysłaniu zapytania na
e-mail raport@smart-grids.pl oraz telefonicznie +48 660 610 605.
Zapraszamy do współpracy!

