
4378 Park Blvd.
Pinellas Park, FL 33781
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T.1800.715.3656
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www.birmok.com 
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www.bmg4you.com  
bmg@bmg4you.com

This is your order according to signed up agreement which will print 
by BMG Co.Inc. Please approve the project by signing it and via e-mail 
bmg@birmok.com or send a fax to the number 1-800-715-9373  it back 
within 5 business days from the day this letter was received. If after next 5 
business days we do not receive a signed document from, we will assume 
that you agree to the final realization of your ad, and thus it will be printed 
in such from and finalized. Thank you!

To jest Twoje zamówienie wykonane zgodnie z podpisaną umową. Prosimy o zaak-
ceptowanie projektu poprzez podpisanie i odesłanie na e-mail: bmg@birmok.com, 
faxem 1-800-715-9373 lub pocztą w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
tego listu. Jeżeli po upływie następnych 5 dni roboczych nie otrzymamy od Was 
podpisanego dokumentu przyjmujemy, że wyrażacie zgodę na realizację finalną 
Waszej reklamy i tym samym będzie to oznaczało Waszą zgodę na wydrukowanie 
czy opublikowanie zamówienia przedstawionego w tym dokumencie. Dziękujemy !

MARK HERE if you made any corrections. / ZAZNACZ jeżeli naniosłeś korekty.
This is your first correction / to jest Twoja pierwsza korekta
This is your second correction / to jest twoja druga korekta

All advertising rates include one new artwork and up to two (2) corrections.
W cenie każdej reklamy wliczone są maksymalnie dwie (2) korekty.

CHECK SIGN AND FAX: 1-800-715-9373 OR E-MAIL: bmg@birmok.com

...................................................................
YOUR SIGNATURE / Twój podpis

................................................................................
PLEASE PRINT YOUR NAME / Imię i nazwisko

..............................................................
DATE / Data

W E  N O W  O F F E R  P R O F E S S I O N A L  W E B S I T E  D E S I G N
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS CALL US AT 1.877.777.7220


