
Rocznik PTBRiO jest jedyną tego typu publikacją wydawaną 
nieprzerwanie od 21 lat. W ostatnich wydaniach solidna 
podstawa merytoryczna publikacji, pochodząca z badania 
przeprowadzanego wspólnie z ESOMAR, została wzbogacona o 
szerszą perspektywę konsumencką. Razem z praktykami 
biznesu, ekspertami, badaczami i naukowcami 
przedstawiamy zjawiska konsumenckie, trendy i inspiracje, 
które będą w najbliższych latach kształtowały polską 
rzeczywistość rynkową.

Rocznik PTBRiO Badania Marketingowe 2016/2017

OFERTA REKLAMY

NAJWIĘKSZA W POLSCE PUBLIKACJA O BADANIACH MARKETINGOWYCH



Rocznik PTBRiO porusza 
najważniejsze wydarzenia 
w branży badawczej, 
zawiera liczne 

komentarze 
i opinie ekspertów...

analizuje rynek 
badań marketingowych 
w minionym roku, 
na podstawie ankiety 
PTBRiO/ESOMAR...

przedstawia 
sylwetki osób 
zrzeszonych w PTBRiO,

oraz 
przegląd agencji 
badawczych, 
wraz z opisem oraz 
danymi kontaktowymi. 



formaty reklamowe

podane ceny są wartościami netto
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4000 zł III okładka

4000 zł II okładka

2000 zł pół strony 
w dziale komentarze i analizy

3000 zł cała strona 
w dziale komentarze i analizy

2500 zł cała strona w standardowym formacie w dziale 
firmy badawcze.
Możliwość publikacji w tym formacie dotyczy podmiotów, które wypełniły ankietę 
PTBRiO/ESOMAR, oraz których minimum 50% dochodu pochodzi z badań, 
dodatkowo również spełniają jeden z poniższych warunków:
- jeden z pracowników jest Członkiem PTBRiO,
- firma należy do OFBOR,
- jeden z pracowników jest Członkiem ESOMAR.

5000 zł IV okładka 



zamówienie
Zamówienia reklam należy składać korzystając z elektronicznego 
formularza dostępnego na stronie www.ptbrio.pl

Materiały do druku powinny być przesłane do 7 kwietnia 2016 r. 
w formacie AI, EPS, PDF lub TIF. CMYK, 300 dpi, skala 1:1, 
spady min. 3mm. Istotne elementy (tekst, logotypy itp.) powinny 
być odsunięte min. 5 mm. od krawędzi.

W celu konsultacji technicznej prosimy o kontakt z wydawcą 
Rocznika. Wydanie Rocznika nastąpi w czerwcu 2016 r. 

wydawca
Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii 
realizację wydania 21 edycji Rocznika PTBRiO 2016/2017 zapewnia 
firma ORA&Funksters. 

Wszelkie informacje dotyczące Rocznika mogą Państwo otrzymać
pod tel. 22 649 97 74 lub mail biuro@ora.pl.
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