MEDIA PACK

Property journal
„Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości”
to współczesny europejski miesięcznik prezentujący
informacje z branży:
• rynek nieruchomości w Polsce, w Europie i na
świecie
• oferty nieruchomości dla inwestorów rynku
mieszkaniowego i komercyjnego
• rynek samorządowych ofert inwestycyjnych
• aktualności gospodarcze
• finansowanie inwestycji
• legislacja i rozwiązania instytucjonalne
• strategie zarządzania majątkiem
• architektura i budownictwo
• targi, konferencje, spotkania
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C

elem czasopisma jest dostarczanie Czytelnikom bieżących informacji, które mogą być
istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
na rynku nieruchomości.

T

ematyka naszych artykułów dotyczy najbardziej
aktualnych zagadnień rynku nieruchomości,
inwestycji i finansów.

P

iszą dla Państwa dziennikarze, doświadczeni
praktycy rynku, wybitni naukowcy, znani
menedżerowie międzynarodowych korporacji,
oraz młodzi ambitni, o niekonwencjonalnym
podejściu do tematów.

R

aporty, wywiady, opinie, aktualności, reportaże,
analizy, badania rynku - wszystko to, by
stworzyć unikalne forum wymiany informacji oraz
pokazać ambiwalentny wpływ szeroko pojętego
rynku nieruchomości na ogólną koniunkturę
gospodarek poszczególnych państw.

R

ynek nieruchomości jest jednym z najszybciej
rozwijających się sektorów gospodarki
w Polsce. Jesteśmy dumni z faktu, że od 1994
roku współtworzymy jego oblicze.
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DANE TECHNICZNE CZASOPISMA
Format 205 x 290 mm, druk offsetowy w systemie CMYK,
pełny kolor, papier kredowy, okładka lakierowana.
DYSTRYBUCJA
czasopismo dystrybuowane jest w Polsce za pośrednictwem
sieci:
• Ruch
• Kolporter
• Franpress
• Garmond press
• Empik
• stacje benzynowe m.in. PKN Orlen
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MATERIAŁY REKLAMOWE do zaprojektowania można
przesłać pocztą e-mail na adres: dtp@pgnpress.pl , teksty
w programie Word, TXT lub RTF, zdjęcia w formacie JPG
lub TIFF w rozdzielczości minim. 300 dpi, znaki graficzne
w EPS lub PDF z zamianą czcionek na krzywe.
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GOTOWE REKLAMY
Reklamy zaprojektowane przez Klienta mogą być
dostarczane wyłącznie w formie PC jako pliki EPS, PDF
z czcionkami zamienionymi na krzywe lub pliki JPG, TIFF
w rozdzielczości minim. 300 dpi.

