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DLACZEGO „ENERGIA I RECYKLING”?
PIONIERSKIE CZASOPISMO GOZpodarcze
„Energia i Recykling” to pierwsze w Polsce czasopismo w całości poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym, w której każdy etap życia produktu jest tak samo istotny
zarówno dla człowieka, jak i jego otoczenia. Idea circular economy staje się dominującą koncepcją rozwoju ekonomicznego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Unii
Europejskiej oraz Polski. GOZ jest dziś integralną częścią każdego nowoczesnego biznesu.

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA
Informujemy o najnowszych trendach w gospodarce obiegu zamkniętego, technologiach związanych z odnawialnymi źródłami energii i nowoczesnym, ekologicznym
recyklingu. Prowadzimy rozmowy z ekspertami i wspólnie analizujemy rynek pod kątem prawnym, finansowym oraz organizacyjnym. Interpretujemy przepisy i odpowiadamy
na najtrudniejsze pytania.

ZNAKOMITA RADA PROGRAMOWA I PROJESJONALNI AUTORZY
Wysoki poziom merytoryczny „Energii i Recyklingu” gwarantują uznani eksperci reprezentujący samorząd, administrację państwową, przedsiębiorstwa komunalne, prywatny
biznes, instytucje finansowe i prawne, uczelnie i instytuty naukowe oraz branżowe organizacje.

WYSELEKCJONOWANA GRUPA DOCELOWA
a Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, izb i organizacji branżowych a Firmy związane z OZE: biomasą, fotowoltaiką, biogazem,
energią wiatrową (onshore, offshore), geotermią a Przedstawiciele branży energetycznej, ciepłowniczej i termicznego unieszkodliwiania odpadów
Sektor elektromobilności a Reprezentanci nowatorskich branż ekologicznych: ekobudownictwa, ekoprzemysłu, ekomarketingu, ekotechnologii
i ekotransportu a Zakłady nowoczesnego recyklingu i przetwarzania odpadu a Przedstawiciele sektorów związanych z wdrażaniem zasad GOZ
w przemyśle i usługach a Uczestnicy branżowych szkoleń, konferencji i targów a Pracownicy uczelni i instytutów a Pasjonaci zainteresowani
wdrażaniem idei GOZ w życie.

SYNERGIA Z PORTALKOMUNALNY.PL
Tematyka „Energii i Recyklingu” jest integralną częścią branżowego portalu internetowego poświęconego szeroko rozumianej gospodarce komunalnej i samorządowej PortalKomunalny.pl.

SOLIDNY WYDAWCA
Wydawca czasopisma jest ABRYS Sp. z o.o., która od ponad 30 lat wydaje czasopisma branżowe związane z ideą ochrony środowiska naturalnego, docierając do setek tysięcy odbiorców.
Flagowym tytułem Wydawnictwa jest miesięcznik „Przegląd Komunalny”, który istnieje na rynku od 1991 r. Inne uznane tytuły wchodzące w skład portfolio ABRYS to „Wodociągi
i Kanalizacja” i „Zieleń Miejska” oraz intermetowy PortalKomunalny.pl.

KLUCZOWE INFORMACJE O MAGAZYNIE:
NAKŁAD:

DYSTRYBUCJA:

5 000 egzemplarzy

WYSYŁKA IMIENNA - w ramach bazy aktywnych prenumeratorów

DOSTĘPNOŚĆ:

BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA - podczas licznych imprez targowych,
kongresów, konferencji i seminariów, których tematyka znajduje się
w orbicie zainteresowań czasopisma.

wersja drukowana,
cyfrowa (e-wydanie), e-archiwum.
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3 450 zł
3 850 zł

1 800 zł

1 800 zł

6 200 zł
1 300 zł

1 100 zł

1 300 zł

6 000 zł
4 000 zł
3 800 zł
4 000 zł

1 100 zł

3 000 zł
2 500 zł
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
REDAKCJA MIESIĘCZNIKA
„ENERGIA I RECYKLING”
Dominik Szymański
T +48 539 549 451
d.szymanski@abrys.pl

PRENUMERATA
Karolina Jankowiak
T +48 728 973 098
prenumerata@abrys.pl

WYDAWCĄ „ENERGIA I RECYKLING” JEST: ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60 -124 Poznań, kontakt@abrys.pl

