
W kazdej firmie 

Lista ulic objętych 
BEZPŁATNĄ DYSTRY-
BUCJĄ Informatora 
Rynkowego:

Barlickiego, Basztowa, Białej 
Bramy, Bytomska, Dolnych 
Wałów, Dworcowa, Górnych 
Wałów, Grodowa, Jana Paw-
ła II, Kaczyniec, Kościelna, 
Krupnicza, Krótka, Matejki, 
Mikołowska, Plac Inwalidów 
Wojennych, Plac Piastów, 
Plac Piłsudskiego, Plac 
Rzeźniczy, Plebańska, Pod 
Murami, Raciborska, Rynek, 
Szkolna, Średnia, Studzien-
na, Tkacka, Wieczorka, Wod-
na, Wysoka, Wyszyńskiego, 
Zwycięstwa.

Dystrybucja obejmuje rów-
nież punkty znajdujące się 
przy ulicach niewymienio-
nych na liście, o ile te punkty 
znajdują się w odległości nie 
większej niż 50 metrów od 
ulic objętych bezpłatną dys-
trybucją.

Co należy zrobić, żeby 
nasz kurier dostarczył 
do firmy każde wydanie 
Informatora?

Należy pod numerem telefo-
nu (032) 230-84-51 zgłosić 
firmę na naszą listę dystry-
bucyjną (od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-17.00). 
Należy podać adres, nazwę 
firmy, NIP oraz nazwisko i 
numer telefonu osoby doko-
nującej zamówienia.

Zamówienie i dystrybucja 
są BEZPŁATNE. Wydawca 
Informatora Rynkowego nie 
pobiera ŻADNYCH opłat z 
tytułu zgłoszenia czy dostar-
czenia gazety.

*) przy jednej z wymienionych niżej 
ulic/placów lub znajdujących się 
w odległości do 50 metrów od uli-
cy/placu wymienionego na liście. 
Dotyczy firm, które zamówią dys-
trybucję.

Informator Rynkowy już od 11 lat do-
stępny jest w największej w Gliwicach 
i Zabrzu sieci gazetników. Ale to nie 
wszystko! Nasi kurierzy bezpłatnie 
dostarczają KAŻDE bieżące wydanie 
Informatora Rynkowego pod adres 
WSZYSTKICH PODMIOTÓW GOSPO-
DARCZYCH działających (zarejestro-
wanych lub posiadających placówkę) 
w centrum Gliwic* 

Bezpłatna dostawa Informatora pod wskazany adres

w centrum Gliwic

Oferta zawiera:

         projekty,

         materia³y od fundamentu po klucz,

         wyposa¿enie ³azienek,

         meble, dekoracje,

         stolarka okienna i drzwiowa,

         kowalstwo artystyczne,

         kominki i instalacje C.O.

         ekologiczne systemy ogrzewania,

         ogrodzenia i bramy,

         dla ka¿dej Pani i Pana, czyli sprzeda¿ 

         bezpoœrednia wyrobów do kuchni, 

         warsztatu, ogrodu.

    Firmy przygotowa³y ciekawe, ró¿norodne stoiska, a przy tym fachow¹ obs³ugê, cenniki
i porady. Tylko podczas tych targów mo¿na w jednym miejscu i czasie obejrzeæ, zapoznaæ
siê z tak szerok¹ ofert¹, porównaæ ceny, jakoœæ, skorzystaæ z fachowej wiedzy wystawców.
Nowoœci w bran¿y instalacyjnej, energooszczêdne domy, tanie grzanie, najnowsze trendy
w urz¹dzaniu i wyposa¿eniu wnêtrz.
    Konkursy dla wystawców nagradzane z³ot¹ kielni¹, pucharami. Dla zwiedzaj¹cych konkurs,
nagrody do wygrania co godzinê. Ponadto bilet wstêpu z p³yt¹ a na niej 500 projektów domów. 

Targom patronuj¹: Prezydent Miasta Gliwice, Rektor Politechniki Œl¹skiej, Informator
Rynkowy, Nowiny Gliwickie, Radio CCM, Agencja Ochrony Certum oraz portal internetowy
www.zabrze.com.pl

Organizator Targów:
A.I.R. “Promocja” s.c.
Wadowice, ul.  Wojty³ów 19
tel. kom. 0 505 137 672
www.promocja-targi.pl

NAJLEPSZE MARKI POD JEDNYM DACHEM...

TO TARGI W GLIWICACH!!!

20-22.02.2009r.   X Jubileuszowe Gliwickie Targi
                            Budownictwa, Instalacji i Wyposa¿enia Wnêtrz
                            Oœrodek Sportu i Politechniki Œl¹skiej, ul. Kaszubska 28 

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dwie hale wystawiennicze, teren zewnêtrzny

115 wystawców


