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Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych (KIOG) 

 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że zarządy Warszawskiej Izby Gospodarczej (WIG),  Stowarzyszenia 
Polskich Mediów (SPM), Polskiej Izby Mediów (PIM - w organizacji), Krajowej Izby Targowej (KIT), Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców (OFSKiP), Polskiej Izby Hotelarstwa (PIH), Federacji 
Stowarzyszeń Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, Polsko-Amerykańska Izba 
Gospodarcza Floryda i obu Ameryk i Redakcji TTG Wiadomości Gospodarcze zdecydowały o powołaniu Konsorcjum 
Izb i Organizacji Gospodarczych (KIOG). Cel tego porozumienia to wspólny lobbing na rzecz przedsiębiorców w 
likwidowaniu barier ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz promocji przedsiębiorców w kraju i 
zagranicą.   

 
W ramach współpracy międzynarodowej jesteśmy partnerami największych w Europie Centralnej i Wschodniej 
targów China Homelife Poland (www.chinahomelife.com.pl), 06-08.06.2017 w Warszawie oraz targami Middle East 
Natural and Organic Products (www. http://naturalproductme.com)  w Dubaju, 07-09.11.2017 r.  
Ponadto dla ponad 2000 handlowców  z 12 krajów Europy Centralnej i Wschodniej  - uczestników targów China 
Homelife Poland opracujemy Katalog Produktów i Usług Eksportowych. 
Podczas tych targów organizujemy także Kongres  Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej z udziałem ponad 
100 Izb gospodarczych z tej części Europy.  
 
Otwieramy dla Izb Gospodarczych członków KIiOG  Pakiet Promocji Plus na publikację informacji o własnych 
inicjatywach gospodarczych, kulturalnych, społecznych i innych. Począwszy od wielkich projektów, absorbujących 
finanse budżetów samorządowych i finanse unijne, ważnych z gospodarczego punktu widzenia, przysparzających 
koniunktury krajowi regionowi  czy społecznościom lokalnym, promocję produktów i usług oferowane przez członków 
Izby, poprzez wydarzenia kulturalne, i własny kalendarz imprez itp.  

Materiały informacyjne samorządu gospodarczego należących do Konsorcjum są publikowane nieodpłatnie. Mile 
widziane są oferty na usługi i produkty dla członków Izb. Będą one przekazywane w specjalnych e-serwisach 
skierowane członków KIiOG.  

Osobą przyjmującą materiały do publikacji  jest p. Katarzyna Kaczmarska biuro@wig.waw.pl,  tel.  22 297 66  25. 
Odpowiedzialny za współpracę z samorządem terytorialnym i gospodarczym jest p. Marek Traczyk wiceprezes WIG i 
prezes SPM, mtraczyk@wig.waw.pl 

 

Dla Izb i Organizacji  wchodzących w skład  Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych 
oferujemy Pakiet Promocji Plus: 

 
 Promocja firmy na stronach  członków  Konsorcjum 
 Rekomendacja członków KIOG w miesięczniku TTG Wiadomości Gospodarcze 
 wysyłka materiałów informacyjnych o członkach KIOG w newsletterach skierowanych do:  

 ok. 70 tys. e-adresów przedstawicieli mediów, 
 mailing skierowany do ok. 500 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców, 
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 mailing skierowany do ok. 600 tys. e-adresów przedsiębiorców z Europy Centralnej i 
Wschodniej (teksty w wersji angielskiej i rosyjskiej), 

 specjalistyczne porady prawne,   
 aktywacja oprogramowania CRM do zarządzania baza  danych, mailingiem masowym i 

biurem komunikacji, 
 organizacja i prowadzenie konferencji prasowych, seminariów, jubileuszy, 
 studio do internetowych transmisji telewizyjnych, realizacja filmów promocyjnych, 
 opracowanie materiałów prasowych, wywiadów, sesji zdjęciowych, opracowanie graficzne 

loga firmy czy produktu,  
 specjalistyczne pogotowie tłumaczeń (angielski,  arabski,  białoruski,  chiński, hebrajski, 

tajski, niemiecki,  rosyjski, ukraiński, włoski ), 
 organizacja wizyt zagranicznych dla firm, i inne.  

 
 
Osobą odpowiedzialną za obsługę Pakietu Promocji Plus jest p. Katarzyna Kaczmarska biuro@wig.waw.pl,  
tel.  22 297 66  25. 

 

TTG Wiadomości Gospodarcze, to dwumiesięcznik samorządu gospodarczego, skierowany do 

przedsiębiorców i organizacji, nastawiony na współpracę ogólnopolską i międzynarodową. Gazeta jest 

odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na rzetelne wiadomości gospodarcze, bez kontekstu politycznego.  

 
 nakład – 20 000 egzemplarzy 
 format – A3,  
 materiał – papier gazetowy  
 ilość stron – od 24 
 dystrybucja –  wysyłka pocztowa adresowana do członków Izb oraz VIP (ok 10 000 odbiorców), 

ponadto dystrybucja w wybranych hotelach,  na terenie targów, wydarzeń biznesowych, na 
konferencjach gospodarczych oraz konferencjach prasowych, objętych patronatem przez 
członków  Konsorcjum.  
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PAKIETY PROMOCJI Plus 

dla firm 

Pakiet BIZNES CLASS  

 cała strona reklamy w każdym wydaniu magazynu TTG Wiadomości Gospodarcze 
 artykuł sponsorowany w każdym wydaniu magazynu TTG Wiadomości Gospodarcze 
 2 artykuły sponsorowane/reklama w miesiącu na stronach www.ttg.com.pl,  
 www.polskiemedia.org,   www.wig.waw.pl, www.wiadomoscigospodarcze.org oraz na portalach    
         społecznościowych ww. stron 
 wysyłka materiałów informacyjnych Firmy (tekst do 2000 znaków, logo, 2-3 zdjęcia)  
         w newsletterach  skierowanych do:  
o ok. 70 tys. e-adresów przedstawicieli mediów - raz w miesiącu 
o ok. 40 tys. e-adresów branży turystycznej - raz w miesiącu 
    mailing na podstawie otrzymanych informacji o Firmie (tekst do 1500 znaków, logo, 1-2 

zdjęcia), skierowany do ok. 500 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców - raz w miesiącu 
    ok. 60 tys. e-adresów przedsiębiorstw zagranicznych w krajach Europy Centralnej i 

Wschodniej (teksty w wersji angielskiej i rosyjskiej - raz w miesiącu (do 1500 znaków, logo, 1-2 zdjęcia). 
    organizacja konferencji prasowej - dwa razy w roku, 
banner na stronach www.wig.waw.pl,  www.polskiemedia.org,  www.ttg.news, 

www.wiadomoscigospodarcze.org  
 prezentacja firmy w zakładkach baza polecanych firm na stronach www.wig.waw.pl,   

www.polskiemedia.org,    www.ttg.news, www.wiadomoscigospodarcze.eu;  
 prezentacja firmy w katalogu produktów i usług  
 produkcja materiału  i transmisja w telewizji internetowej ttg.tv (do 2 godzin, z wyłączeniem 

kosztów dojazdu i ewentualnie noclegu) 
 członkostwo w Warszawskiej Izbie Gospodarczej  
 rabat 30% na  
o specjalistyczne porady prawne,  lobbing, 
o opracowanie materiałów prasowych, wywiadów, sesji zdjęciowych, opracowanie graficzne 

loga  firmy czy produktu,  
o pogotowie medialne, dziennikarstwo analityczne  
o specjalistyczne pogotowie tłumaczeń (angielski,  arabski,  białoruski,  chiński, hebrajski, 

tajski,    niemiecki,  rosyjski, ukraiński, włoski ), i inne 
 
Pakiet roczny – 24 000 zł.netto (2 000 zł. miesięcznie)  
Pakiet półroczny – 15 000 zł. netto (2 500 zł. miesięcznie)  
Pakiet jednorazowy – 5 000 zł. netto 
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Pakiet PREMIUM CLASS  

 pół strony reklamy w każdym wydaniu magazynu TTG Wiadomości Gospodarcze 
 1 artykuł sponsorowany/reklama w miesiącu na stronach www.ttg.com.pl, 

www.polskiemedia.org,    
         www.wig.waw.pl , www.wiadomoscigospodarcze.org oraz na portalach społecznościowych 

ww. stron 
 wysyłka materiałów informacyjnych Firmy (tekst do 2000 znaków, logo, 2-3 zdjęcia) w  
         newsletterach skierowanych do:  
o ok. 70 tys. e-adresów przedstawicieli mediów -  co drugi miesiąc 
o ok. 40 tys. e-adresów branży turystycznej - co drugi miesiąc  
 mailing na podstawie otrzymanych informacji o Firmie (tekst do 1500 znaków, logo, 1-2 

zdjęcia), skierowany do ok. 500 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców - co drugi miesiąc 
 ok. 260 tys. e-adresów zagranicznej branży turystycznej (teksty w wersji angielskiej i 

rosyjskiej - raz w miesiącu (do 1500 znaków, logo, 1-2 zdjęcia). 
 organizacja konferencji prasowej - raz  w roku, 
 banner na stronach www.wig.waw.pl, www.polskiemedia.org, www.ttg.news;  
 prezentacja firmy w zakładkach baza polecanych firm na stronach www.wig.waw.pl, 

www.polskiemedia.org, www.ttg.news; 
 prezentacja firmy w katalogu produktów i usług  
 nagranie (surówka) tv ze wskazanego wydarzenie (do 2 godzin, z wyłączeniem kosztów 

dojazdu i ewentualnie noclegu) 
 rabat 30% na  
o specjalistyczne porady prawne,  lobbing, 
o opracowanie materiałów prasowych, wywiadów, sesji zdjęciowych, opracowanie graficzne 

loga  firmy czy produktu,  
o pogotowie medialne, dziennikarstwo analityczne  
o specjalistyczne pogotowie tłumaczeń (angielski,  arabski,  białoruski,  chiński, hebrajski, 

tajski,    niemiecki,  rosyjski, ukraiński, włoski ), i inne 
 
Pakiet roczny – 19 200 zł.netto (1 600 zł. miesięcznie)  
Pakiet półroczny – 12 600 zł. netto (2 100 zł. miesięcznie)  
Pakiet jednorazowy – 3 200 zł. netto 

 

 

 

 

 

Pakiet ECONOMY CLASS  
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 1/4 strony reklamy w każdym wydaniu magazynu TTG Wiadomości Gospodarcze  
 wysyłka materiałów informacyjnych Firmy (tekst do 2000 znaków, logo, 2-3 zdjęcia)  
         w newsletterach skierowanych do:  
o ok. 70 tys. e-adresów przedstawicieli mediów -  cztery razy  w roku 
o ok. 40 tys. e-adresów branży turystycznej - cztery razy  w roku 
 mailing na podstawie otrzymanych informacji o Firmie (tekst do 1500 znaków, logo, 1-2 

zdjęcia), skierowany do ok. 500 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców - cztery razy  w roku 
 ok. 260 tys. e-adresów zagranicznej branży turystycznej (teksty w wersji angielskiej i 

rosyjskiej - raz w miesiącu (do 1500 znaków, logo, 1-2 zdjęcia). 
 banner na stronach www.wig.waw.pl,  www.polskiemedia.org,   www.ttg.com.pl  
 prezentacja firmy w zakładkach baza polecanych firm na stronach www.wig.waw.pl, 

www.polskiemedia.org,  www.ttg.news;  
 prezentacja firmy w katalogu produktów i usług  
 nagranie (surówka) tv ze wskazanego wydarzenie (do 1 godzin, z wyłączeniem kosztów 

dojazdu i ewentualnie noclegu) 
 rabat 20% na  
o specjalistyczne porady prawne,  lobbing, 
o opracowanie materiałów prasowych, wywiadów, sesji zdjęciowych, opracowanie graficzne 

loga  firmy czy produktu,  
o pogotowie medialne, dziennikarstwo analityczne  
o specjalistyczne pogotowie tłumaczeń (angielski,  arabski,  białoruski,  chiński, hebrajski, 

tajski,    niemiecki,  rosyjski, ukraiński, włoski ), i inne 
 
Pakiet roczny – 12 000 zł.netto (1 000 zł. miesięcznie)  
Pakiet półroczny – 9 000 zł. netto (1 500 zł. miesięcznie)  
Pakiet jednorazowy – 2 500 zł. netto 

 

Pakiet SMALL  

 moduł  reklamowy w każdym wydaniu magazynu TTG Wiadomości Gospodarcze 
 wysyłka materiałów informacyjnych Firmy (tekst do 2000 znaków, logo, 2-3 zdjęcia) w  

newsletterach       
         skierowanych do:  
o ok. 70 tys. e-adresów przedstawicieli mediów -  dwa razy w roku 
o ok. 40 tys. e-adresów branży turystycznej - dwa razy w roku  
 mailing na podstawie otrzymanych informacji o Firmie (tekst do 1500 znaków, logo, 1-2 

zdjęcia), skierowany do ok. 500 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców - dwa razy w roku 
 ok. 260 tys. e-adresów zagranicznej branży turystycznej (teksty w wersji angielskiej i 

rosyjskiej - raz w miesiącu (do 1500 znaków, logo, 1-2 zdjęcia). 
 prezentacja firmy w zakładkach baza polecanych firm na stronach www.wig.waw.pl, 

www.polskiemedia.org, www.ttg.news; 
 prezentacja firmy w katalogu produktów i usług  
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Pakiet roczny – 7 200 zł. netto (600 zł. miesięcznie)   
Pakiet półroczny –  4 500 ZŁ .netto (750 zł. miesięcznie)  
Pakiet jednorazowy –   1000 zł. netto 

 

Ważna  informacja 

Materiały informacyjne członków należących do Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, 

dotyczące informacji  o inicjatywach gospodarczych, kulturalnych, społecznych, ważnych z gospodarczego 

punktu widzenia, przysparzających koniunktury regionowi, poprzez promocję produktów i usług, są 

publikowane nieodpłatnie.  Dodatkowo wyłącznie członkom Konsorcjum Izb i Organizcji Gospodarczych 

oferujemy jak wyżej PAKIETY PROMOCJI+. 

 
 

 


