PRZEDSTAWIAMY STREFĘ PREMIUM
PORTALU WNP.PL

Strefa Premium wnp.pl to miejsce
stworzone dla decydentów,
menedżerów i specjalistów.
Naszym Abonentom zapewniamy
dostęp do ekskluzywnych informacji,
profesjonalnej wiedzy i narzędzi
niezbędnych w codziennej pracy.

wnp.pl/premium

Co znajdziesz w Strefie Premium
Rankingi i zestawienia
Cykliczne listy największych
i najdynamiczniej rozwijających się
firm w różnych sektorach gospodarki.
Zobacz rzetelny obraz rynku
i zachodzących na nim zmian. Pobierz
wybrane zestawienie i poznaj swoich
kontrahentów.

Kompletne archiwum Nowego
Przemysłu
Unikatowe treści i nieograniczony
dostęp do archiwum
Raporty branżowe, autorskie teksty,
wywiady z osobistościami biznesu,
tematy dostępne tylko u nas. Zyskaj
dostęp do kompleksowych informacji.
Korzystaj bez ograniczeń z pełnego
archiwum portalu wnp.pl.

Przeczytaj artykuły z bieżącego
numeru magazynu gospodarczego
„Nowy Przemysł” jako pierwszy.
Zyskaj dostęp do archiwalnych wydań
w jednym miejscu. Czytaj wygodnie
na komputerze, tablecie i smartfonie.
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Pakiet notowań
Zyskaj nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych notowań
surowców oraz innych walorów.

Udział w najważniejszych wydarzeniach
Jeżeli zdecydujesz się na roczny abonament Strefy Premium, uzyskasz
pierwszeństwo uczestnictwa w kongresach, konferencjach, seminariach
i wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Grupę PTWP.

Dodatkowe alerty wnp.pl
Wybierz dowolne słowa kluczowe, aby otrzymywać powiadomienia
o nowych publikacjach na ulubiony temat. Standardowo możesz wskazać
10 haseł, w Strefie Premium bez ograniczeń.
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Wybierz najkorzystniejszą ofertę dla siebie lub pakiet dla firm
ze specjalnym rabatem.

Jak uzyskać dostęp do Strefy Premium

1.

Pakiet indywidualny

2.

Pakiety biznes*

*Ceny za pojedynczy dostęp w pakiecie

Wypróbuj przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

Tylko 24,99 zł za pierwszy miesiąc,
następnie 99,99 zł miesięcznie.

12 miesięcy

6 miesięcy

1 użytkownik

900 zł

540 zł

2-5 użytkowników

700 zł

450 zł

6 lub więcej użytkowników

600 zł

375 zł

Wybierz płatność cykliczną i zapłać kartą.
Subskrypcja odnowi się automatycznie co miesiąc.
Możesz w każdej chwili zrezygnować.

Płatność jednorazowa. Dostępne metody płatności:
karta, e-przelew, BLIK, Google Pay, proforma

Kontakt
Masz pytania? Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Nasza infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 9:00-16:00.
telefon: +48 608 481 381, +48 696 156 239, +48 784 553 014
e-mail: kontakt@wnp.pl
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