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Bucureşti, 2018

OFERTA
Monitorul de Petrol şi Gaze/2018
Asociaţia „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” (SIPG) editează, începând cu luna martie
a anului 2002, Monitorul de Petrol şi Gaze , seria nouă a publicaţiei Monitorul Petrolului Românesc care a
apărut în perioada 1900 – 1948.
Este singurul periodic care publică legislaţie şi reglementări ale domeniului sau cu implicaţii directe
asupra acestuia, însoţite de explicaţii şi comentarii ale managerilor şi specialiştilor.
De asemenea, publică articole tehnico – ştiinţifice, opinii, date statistice, informaţii comerciale, invenţii şi
inovaţii, omagieri, publicitate şi anunţuri în legătura cu activităţile petro-gaziere de pe întregul lor circuit.
Publicaţia se adresează deopotrivă producătorilor, transportatorilor, furnizorilor, distribuitorilor şi
consumatorilor de pe piaţa produselor petro-gaziere, fiind deschisă oricaror sugestii de îmbunatăţire şi
considerăm că se va constitui într-un sprijin important în creşterea eficienţei energetice a acestor bogăţii
naturale şi va fi de un real folos, atât managerilor de la toate nivelurile ( de la cele strategice la cele de execuţie
directă ), căt şi specialiştilor.
Revista Monitorul de Petrol şi Gaze se difuzează pe bază de abonament anual , în principal în
sectorul de activitate petro-gazier, şi dacă înaintaşii noştri au reuşit să susţină publicaţia aproape 50 de ani, ne
revine datoria pentru prezent şi viitor să promovăm şi să menţinem apariţia acestei reviste profesionale-simbol,
fapt realizabil şi cu sprijinul dumneavoastră, respectiv al tuturor factorilor de decizie în domeniu, interesaţi
pentru informarea specialiştilor , pentru creştererea prestigiului de inginer de petrol şi gaze.
Ţinând cont de rolul, poziţia şi importanţa firmei/organizatiei dumneavoastră ca actor pe piaţa petrolului
şi gazelor naturale, vă invitam să comandaţi abonamente la revista noastră, pentru personalul de specialitate de
la sediu şi sucursale/ regionale din ţară, pe baza de comandă fermă transmisă la fax : 021 311 44 55, e-mail:
violeta.sufandumitriu@gmail.com sau la adresa Asociaţiei SIPG: Oficiul postal 22, Casuţa poştală 200, sector 1,
Bucureşti, costul abonamentului pe anul 2018, fiind de 350 lei/an plus TVA (12 numere revista).
În acelaşi timp, vă oferim servicii de prezentare/ publicitate în paginile revistei noastre cu apariţie lunară
la un tarif de 3.500lei/ pagină revistă format A4/numar revistă lunară, plus TVA, materialele publicitare putând fi
transmise prin e-mail la adresa: violeta.sufandumitriu@gmail.com.
Precizăm că difuzarea revistei lunare Monitorul de Petrol şi Gaze se face direct de către SIPG la adresele
şi în cantităţile pentru sediu şi sucursale/regionale stabilite şi comunicate de către firma/compania
dumneavoastră (grafic de livrare ce însoţeşte comanda).
Vă rugăm să transmiteţi comanda de abonamente pentru anul 2018 la adresa de e-mail:
violeta.sufandumitriu@gmail.com, prin fax la numarul : 021 311 44 55, sau pe adresa Asociaţiei S.I.P.G. la OP
22, CP 200, Sector 1, Bucureşti.
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la: mobil 004.0741.086.400 ,
tel./fax: 021 311 44 55, e-mail: violeta.sufandumitriu@gmail.com.
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