Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce grudniowe wydanie czasopisma.
Znajdą Państwo w nim ciekawe artykuły, zestawienie firm oraz nowości rynkowe.
Skoro mowa o nowościach, to od nowego roku czekają Państwa zmiany.
Wydanie grudniowe jest ostatnim wydaniem kwartalnika Matariały & Maszyny
Technologiczne w tradycyjnej formie papierowej. Oczywiście nie oznacza to, że żegnamy się z naszymi Czytelnikami, tylko idziemy z duchem czasu i od stycznia 2022 roku
kwartalnik będzie gazetą internetową, a prenumerata naszego czasopisma będzie darmowa.
Czasopismo rozsyłane będzie rotacyjnie przez redakcję do bazy firm z branży oraz
przez portale w formie newslettera do ich subskrybentów.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku chcemy być atrakcyjnym czasopismem,
zarówno dla czytelników, jak i reklamodawców, którzy coraz częściej pytają właśnie
o formę internetową.
Wprowadzimy również do naszych reklam aktywne linki odsyłające bezpośrednio
na stronę danej firmy, co będzie stanowiło formę dodatkowej, atrakcyjnej promocji dla
naszych Reklamodawców.
Zapraszamy do współpracy i czytania czasopisma Materiały & Maszyny Technologiczne.
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