
ZLECENIE

1/2 kolumny 
86 x 233 (w ramce)  

1/2 kolumny 
177 x 114 (w ramce)  

cała kolumna 
177 x 233 (w ramce)  
200 x 267mm  
(po obcięciu plus spady  
po 5 mm z każdej strony)

Dodatkowe informacje:  
Bożena Kieruzalska (kierownik Działu), Andrzej Fornal,  
Rafał Solecki-Bieniecki  
Perspektywy Press, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 
tel. 22 628 58 62 w. 18, 19 
e-mail: reklama@perspektywy.pl

Zlecam Wydawnictwu PERSPEKTYWY PRESS zamieszczenie reklamy  
  w MAGAZYNIE EDUKACYJNYM „PERSPEKTYWY”    

Ranking MBA 2021 
  
            Format reklamy                     Cena w zł netto 
 
  c     IV okładka  ...........................................................20.000 
 
  c     II okładka  ............................................................15.000 
  
 c     III okładka  ...........................................................13.000 

 
 c     1 kolumna (przy II okładce)............... .....................11.000 

 
  c     1 kolumna  .............................................................9.000 
 
  c     1/2 kolumny  ..........................................................5.000 
 
  c     1/4 kolumny  ..........................................................3.000 
 

    Oświadczam, że należność za reklamę w kwocie: .........................................................  zł 

słownie:  ............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

    na podstawie złożonej oferty ureguluję przelewem na konto:  
Perspektywy Press – Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie 
68 1240 6218 1111 0000 4622 3881 w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. 
 

   Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT, NIP                                           
i upoważniam Perspektywy Press do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

 
   Osoba do kontaktu: .................................................. e-mail/tel.: ...................................... 
 
    
 
 
   ......................................                                   .............................................................. 
           data      pieczęć i podpis zlecającego 
 

Uwaga!  
Termin przysyłania zgłoszeń i materiałów reklamowych do 15 października br. 

nazwa i pieczątka uczelni/instytucji zlecającej

Formaty reklam:

1/4 kolumny 
86 x 114 mm (w ramce) 

ZAMÓWIENIA: reklama@perspektywy.pl

RankingMBA®



ZLECENIE

Dodatkowe informacje:  
Bożena Kieruzalska (kierownik Działu), Andrzej Fornal,  
Rafał Solecki-Bieniecki  
Perspektywy Press, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 
tel. 22 628 58 62 w. 18, 19 
e-mail: reklama@perspektywy.pl

Zlecam Wydawnictwu PERSPEKTYWY PRESS zamieszczenie reklamy  
  na portalu PERSPEKTYWY.PL 

serwis: Ranking MBA 2021 
        mba.perspektywy.pl 

   
            Cennik bannerów           Cena w zł       

                   netto/12 m-cy 
 
 c     double billboard* ........................................................................................  6000  

 
  c     billboard*  ....................................................................................................  3500 
  
 c      block .............................................................................................................  5000 

 
 

wpisy/noty o programach MBA w bazie mba.perspektywy.pl 
 

   c      wpis podstawowy  .......................... 100 zł netto/12 m-cy   
  
 c      nota (wpis + opis programu MBA)  .................................... 200 zł netto/12 m-cy 

 
 c      link do programu (plus logo organizatora) z tabeli rankingowej ....... 500 zł netto/12 m-cy  

  

    Oświadczam, że należność za reklamę w kwocie: .........................................................  zł 

słownie:  ............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

    na podstawie złożonej oferty ureguluję przelewem na konto:  
Perspektywy Press – Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie 
68 1240 6218 1111 0000 4622 3881 w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. 
 

   Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT, NIP                                           
i upoważniam Perspektywy Press do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

   
   Osoba do kontaktu: .................................................. e-mail/tel.: ...................................... 
    
 
 
 ......................................                                   .............................................................. 

           data      pieczęć i podpis zlecającego 
 

 UWAGA! 
 Termin przysyłania zgłoszeń i materiałów reklamowych do 15 października br. 

nazwa i pieczątka uczelni/instytucji zlecającej

Bil l bo ard 
wy mia ry: 750 x 100 px 
lo ka li za cja: na gó rze  
stro ny, pod head’em 
wa ga: max 30 KB 
for mat: jpg, gif 
*wyświetlanie w systemie rotacyjnym 1/6

Block 
wy mia ry: 300 x 100 px 
lo ka li za cja: w pra wej szpalcie 
wa ga: max 30 KB 
for mat: jpg, gif

Formaty bannerów:

Double bil l bo ard 
wy mia ry: 750 x 200 px 
lo ka li za cja: na gó rze  
stro ny, pod head’em 
wa ga: max 30 KB 
for mat: jpg, gif 
*wyświetlanie w systemie rotacyjnym 1/6

750x200

750x100

300x100

ZAMÓWIENIA: reklama@perspektywy.pl

RankingMBA®
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