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Erdészeti Cím- és Terméktár 2017
Faipari Cím- és Terméktár 2017
2 nyomtatott katalógus + Internet oldalaink

Aki számít benne lesz!

Tisztelt Partnerünk!
Faipari Cím- és Terméktár 2017 és Erdészeti Cím- és Terméktár 2017 elnevezésekkel idén is
korszerű és színvonalas szakmai kiadványokat kívánunk megjelentetni, amelyek hozzájárulnak
cége ismertebbé tételéhez, eladásai bővítéséhez.
Idén mindkét kiadványt szeptember végére / október közepére időzítve tervezzük megjelentetni. A
több ezer példányban készülő cégjegyzékeket hazai szakvásárokon, szakmai eseményeken,
valamint Szövetségünk jól kiépített csatornáin keresztül fogjuk terjeszteni.
A faipari katalógus eljut bútor-, ablak-, ajtó-, faház- és más fatermék gyártókhoz, asztalosokhoz,
építőanyag- és bútorkereskedőkhöz, áruházakhoz, lakberendezőkhöz, belsőépítészekhez,
építtetőkhöz,
építőkhöz,
építészekhez;
míg
az
erdészeti
katalógus
elsősorban
erdőtulajdonosokhoz, erdőgazdálkodókhoz, fatermék kereskedőkhöz, fafeldolgozókhoz kerül.
Ugyanakkor eljuttatjuk hazánk külföldi képviseleteihez, a külországok magyarországi
nagykövetségeihez, továbbá számos európai ország társ-szövetségeihez és közvetlen
kereskedelmi partnereihez is. A felhasználók (sokszoros visszaigazolásuk alapján) legalább egy
éven keresztül hasznosan forgatják kiadványunkat. A kiadványokban hirdető vállalkozások adatai
egy éven keresztül non-stop elérhetőek lesznek a www.fatudakozo.hu weboldalon - a magyar /
német / angol kezelőfelület révén - a világ egésze számára.
Az idei évben is a nyomtatásban megjelenők egy FATÁJ PR-cikk bejegyzést (a www.fataj.hu
weboldalon) + alapbanner megjelenést is kapnak, mely(ek)ben még részletesebben
bemutathatják vállalkozásukat, az általunk készített és/vagy forgalmazott termékeket, nyújtott
szolgáltatásokat. Mert marketingre szükség van!
A bejegyzés ez alkalommal három részből áll:
a) nyomtatott kiadvány
- 1/4 vagy 1/2 oldal a céglistában + egy-egy sor a tevékenységi keresőben
- a faipari címtár színes kivitelben készül
- az erdészeti címtár - hagyományosan - egyszínű zöld nyomattal készül
b) www.fatudakozo.hu adatbázisában jelenlét a teljes cégadat-(MAX csomag) tartalommal!
c) www.fataj.hu hírportálunkon 1 PR-cikk formájában hírbejegyzés (legkésőbb 2017.
november végéig publikálva) + 1 hétre alapbanner megjelentetés.
Azon kedves partnereink, akik mindkét kiadványban megrendelik a megjelenést, (20 eFt)
engedményt kapnak!
Az Ön által vezetett vállalkozásról a két kiadvány (Faipari Cím- és Terméktár és Erdészeti Címés Terméktár) szerkesztősége adatbázisában meglévő adatokat kérésre elektronikusan, faxon,
postán elküldjük.
Kérjük, ezt az adatlapot a szükséges módosításokkal, kiegészítésekkel feltétlenül juttassa vissza a
szerkesztőségre, még akkor is, ha a Faipari Cím és Terméktár 2017 vagy Erdészeti Cím- és
Terméktár 2017 kiadványokban nem kíván hirdetni.
A készülő kiadványokban megjelenéséhez várjuk megrendelését, visszajelzését, adatfrissítését!
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8.
Budapest, 2017. június
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