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Data:

Imię i nazwisko:

Telefon: Fax:

e-mail:

Firma:

Stanowisko:

Podpis:

Prosimy wypełnić czytelnie - przedstawiciel LINK skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia

www:

Zamówienie prosimy wysłać listem, faksem na adres:
Wydawnictwo LINK, Szymonowica 20, 71-482 Szczecin, t/f: 91 4623414; info@maritime.com.pl

lub e-mailem

ZAMÓWIENIE

Dostęp do wszystkich modułów Morskiego Wortalu w tym m.in.: Polskie Porty, Żegluga Morska, Przemysł Okrętowy,
Żegluga Śródlądowa, Baza Firm Morskich, Morska Encyklopedia, Statki w eksploatacji, Połączenia liniowe oraz do
Katalogu Gospodarki Morskiej www.maritimepoland.com
Ponadto:

• Wpis BIZNES w Katalogu Gospodarki Morskiej,
• Ruch Statków w polskich portach (dane aktualizowane co godzinę),
• Statystyki postojów statków w polskich portach,

Pełny dostęp do Morskiego Wortalu

*Powyższe ceny dotyczą pierwszego konta. Każde dodatkowe konto kosztuje 200 zł

Zamawiam dostęp:     na rok        800 zł

Serwis MARITIME POLAND jest obecnie największą i najaktualniejszą bazą polskich firm morskich. Przeznaczony
jest dla klientów biznesowych i zawiera dane adresowe około 4 000 firm i ponad 8000 nazwisk VIP-ów i gestorów
gospodarki morskiej. Serwis promowany jest na międzynarodowych imprezach targowych (SMM, NOR SHIPPING,
EUROPORT, BALTEXPO), w prasie fachowej oraz w wyszukiwarkach internetowych.

Wpis w Katalogu Gospodarki Morskiej www.maritimepoland.com

Zamawiam wpis: KONTAKT                        na rok       150 zł Liczba wpisów*

Zamawiam wpis: STANDARD                     na rok        400 zł Liczba wpisów*

Zamawiam wpis: BIZNES                            na rok        700 zł Liczba wpisów*

Wizytówka składa się z części opisowej produktu oraz części adresowej. W części opisowej produktu umieszczone
jest zdjęcie, nazwa oraz informacje o produkcie lub usłudze. W części adresowej znajdują się dane kontaktowe firmy
(nazwa, adres, tel., fax, email, WWW, osoba kontaktowa) oraz . Wizytówki są zamieszczane w odpowiednich
kategoriach, a do ich przeglądania można używać wyszukiwarki.

logo

Wizytówka Firmy w dziale Przemysł Okrętowy

*Powyższa cena dotyczy pierwszej wizytówki. Zamieszczenie każdej następnej wizytówki kosztuje 100 zł

Zamawiam zamieszczenie wizytówki:       na rok       350 zł Liczba wizytówek*

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT

MORSKI WORTAL
Profesjonalna Morska
Platforma Internetowa

maritime.com.pl
maritimepoland.com

Liczba kont*

Fax:

NIP:


