
5 powodów 
dla których warto zostać naszym prenumeratorem

praktyczna wiedza 
wykwalifikowanych 

ekspertów

4 
wydania rocznie

dostęp 
do archiwalnych 

wydań 
od 2012 roku

20% zniżki 
na wszystkie 

produkty wydawane 
przez redakcję – 

książki, multimedia, 
szkolenia

3 lata gwarancji 
niezmiennej ceny

Bądź na bieżąco!
Dołącz do grona 
prenumeratorów 
MOSTÓW



Szanowni Państwo,
na wstępie dziękujemy Państwu, że jako Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od lat wspieracie 
nas w wydawniczej działalności. Dzięki Państwa pomocy przekazujemy naszym czytelnikom najbardziej 
aktualne wydarzenia i informacje ze świata mostów. 

Wśród czytelników „Mostów” znajdują się osoby szeroko związane z mostownictwem – projektanci, 
inżynierowie, budowniczowie, a także przedstawiciele świata nauki, którzy na co dzień zmagają się 
z niełatwym zadaniem, jakim jest budowa mostów – zarówno bezpiecznych, jak i wpisujących się w lokalny 
krajobraz. Wszystkich czytelników charakteryzuje podstawowa cecha – dążenie do poszerzania swoich 
kwalifikacji, aby efekt pracy był na jak najwyższym poziomie. Od 13 lat ich wszystkich wspieramy 
w zdobywaniu nowej wiedzy, przekazujemy aktualne informacje oraz integrujemy podczas wspólnych spotkań.

W związku z naszą wieloletnią współpracą chcemy Państwu, jako członkom Związku Mostowców 
Rzeczypospolitej Polskiej, podziękować za wsparcie i zaproponować możliwość nabycia prenumeraty 
,,Mostów” z 10% zniżką. Nabycie prenumeraty wiąże się także z uzyskaniem dostępu elektronicznego 
archiwum czasopisma – tekstów, które ukazały się w „Mostach” od 2012 roku. Dzięki temu zyskają Państwo 
dostęp do wielu artykułów na temat najnowszych technologii, materiałów, diagnostyki i utrzymania obiektów 
mostowych, a także do opisów najciekawszych realizacji, jakie powstają w naszym kraju.

Aby skorzystać ze zniżki, należy wypełnić załączony formularz i odesłać na adres: dok@elamed.pl 
lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta 32 788 51 28, infolinia 801 88 89 80, dok@elamed.pl.

Zapraszamy także do naszego sklepu www.dlaspecjalistów.pl, gdzie oprócz prenumeraty można nabyć 
e-booki z najciekawszymi realizacjami mostowymi ostatnich lat, oraz na temat projektowania mostów według 
Eurokodów. E-booki dla członków ZMRP także można nabyć 30% zniżką. W przygotowaniu są kolejne, które 
w sposób syntetyczny zbiorą w jednym miejscu zagadnienia z wybranej tematyki. Zachęcamy również 
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mosty.pl, gdzie na bieżąco można śledzić najnowsze 
aktualności. 

Jeśli mają Państwo pytania ws. nabycia prenumeraty, zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta, 
tel. 32 788 51 28, dok@elamed.pl

Korzystając z okazji, zachęcam Państwa do dzielenia się z redakcją swoją opinią nt. czasopisma, a także 
zgłaszania propozycji tematów i problemów, których omówienie chcieliby Państwo znaleźć w kolejnych 
wydaniach „Mostów”.
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