Nabídka a ceník statistických informací o českém a zahraničním papírenském průmyslu
ROK 2009
Asociace českého papírenského průmyslu shromažďuje čtvrtletní statistické informace o
výrobě, exportu a importu vláknin, papírů, kartonů, lepenek a papírenských výrobků.
Následně pak je vypočtena zdánlivá spotřeba (Výroba – Export + Import) v jednotlivých
skupinách i výrobcích. V následující tabulce je uveden základní sortiment a ceny těchto
informací. Je možné dohodnout i vypracování jiných studií dle požadavku zájemce a možností
ACPP.

Stručný popis
1. Základní čtvrtletní souhrnná informace v 7 třídách
vláknin, 11 třídách papírů a lepenek a 8 třídách
papírenských výrobků a vlnitá lepenka za r. 2009
a) objednání pouze jednoho čtvrtletí
b) objednání celého roku po čtvrtletích
c) objednání předcházejících let 1998-2008,
pouze celoroční, cena za každý rok
2. Základní roční přehled za období 1992- 2008
ve 3 třídách vláknin, 11 třídách papírů a lepenek
a 8 třídách papírenských výrobků a vlnité lepenky
3. Příplatek k bodům 1 a 2 za současné poskytnutí
v angličtině a ve stejném rozsahu
4. Podrobný celoroční přehled V, E a I po čtvrtletích
v plném rozsahu celního sazebníku tříd 47 a 48
a) za 2008 a postupně 2009 (cena za každý rok)
b) za roky 2000 – 2007 (cena za každý rok)
5. Podrobný rozbor vývozu z ČR a dovozu do ČR
podle zemí (Evropa jednotlivě, Severní i Latinská
Amerika, Asie a ostatní) pro 2 třídy vláknin
a 11 tříd papírů a lepenek – celoročně
- jednotlivá čtvrtletí
Příplatek za anglickou verzi ve stejném rozsahu
6. Studie pro jednotlivé výrobky uvedené v celním
sazebníku pro r. 2009 a retrospektivně
7. Informace o výrobě, exportu a importu
v ostatních zemích
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800,cena dohodou v závislosti na počtu
výrobků uvedených v objednávce
1 výrobek minimálně 550,cena dohodou v závislosti na
objednávce (min. 2 200,- za 1 zemi)

 Objednané informace budou zasílány e-mail ve formátu Excel, při zasílání ve vytištěné a
případně svázané (kroužková vazba) formě budou připočteny náklady na tisk, vazbu,
poštovné a balné.
 Při objednání více souborů budou poskytnuty slevy v rozsahu 10 – 20% z ceny
jednotlivého produktu.
 Údaje pro zasílání objednávky:
Asociace českého papírenského průmyslu, K Hrušovu 4, 102 23 Praha 10
Fax: 420-271 081 136
e-mail: acpp@acpp.cz
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