
Informacje na temat insertów, mailingów oraz 
wszelkich działań niestandardowych dostępne 
są na życzenie w Biurze Reklamy HBRP

REKLAMY MODUŁOWE

½ strony
87 × 230

⅓ strony
87 × 151

1⁄6 strony
87 ×74

Wydrukowane ogłoszenie może różnić się kolorystycznie od wydruku próbnego o ΔEab = 5.
Limit pokrycia farbą (Total Ink Limit) = 320%.
Profil CMYK: ISO Coated v2 (ECI) do pobrania ze strony www.eci.org.

Uwaga! W reklamach na spad elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia 
o co najmniej 6 mm. Dotyczy to również krawędzi wzdłuż grzbietu w reklamach zamieszczanych 
na II i III okładce

Forma przekazywania materiałów:
ftp: //hbrp.pl (login: reklama, hasło: H2reklama3G)

Postać materiałów:
PDF/X-1a (CMYK, bez kolorów spotowych)
EPS (Illustrator – preferowany), z fontami zamienionymi na krzywe, 
TIFF (CMYK, 300 – 600 dpi) 

W reklamach na spad do podanych wymiarów należy dodać 5 mm

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro reklamy i rozwiązań dla biznesu 
tel. 22 213 07 99, 22 213 07 84, fax 22 244 52 86; www.hbrp.pl/reklama; reklama@hbrp.pl

ceny i Formaty 
reklam 
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Formaty Ceny

½ strony 16 800

⅓ strony 9 500

1⁄6 strony 5 000



1⁄6  
87×74 mm

⅓ 
87×151 mm

REKLAMA

½  
87×230 mm



REKLAMA

Zobacz szczegóły na www.esp.hbrp.pl 
lub zadzwoń 22 250 11 44.

Nowy elitarny 
program 
dla menedżerów 
sprzedaży  

Po raz pierwszy 
w Polsce

» Sprawdź się w teście diagnostycznym Influence Skills 
Inventory: Style wywierania wpływu. Więcej informacji: 
www.ican.pl/diagnostyka | tel. 22 250 11 44

Testy diagnostyczne  
i badania psychograficzne

Jaki jest twój styl 
wywierania wpływu?

Sprawdź się w teście diagnostycznym  
Influence Skills Inventory

Zdaniem Lindy Hill z Harvard Business School ci, którzy są 
świadomi swoich stylów wywierania wpływu, wiedzą w jakich 
sytuacjach z nich korzystać, jakie zagrożenia i korzyści ze sobą 
niosą oraz są w stanie precyzyjnie i świadomie zarządzać pro-
cesem wywierania wpływu, który przynosi zamierzone korzyści.

Zbadaj swoje style wywierania wpływu i dowiedz się, nad który-
mi powinieneś popracować, by efektywniej się nimi posługiwać 
w zależności od sytuacji, rozmówcy, tematu rozmowy.
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