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INFORMATOR
JESIEŃ 2019

ZAPRASZAMY

do prezentacji w informatorze
SPOTKANIA TRANSPORTOWE – jesień 2019

Dotrzyj z nami do swoich potencjalnych klientów. Opowiedz im
na łamach infomatora o swoich produktach i usługach. Zapewniamy profesjonalne opracowanie publikacji i atrakcyjne ceny.

INFORMATOR

Specjalny dodatek miesięcznika TSL Biznes zostanie wysłany do
10 000 firm transportowych wyselekcjonowanych z naszej bazy,
które w ten sposób zapraszamy do uczestnictwa w Spotkaniach

JESIEŃ 2018

Transportowych. Informator wyślemy do przewoźników także
z miesięcznikiem TSL Biznes oraz będzie dokładany do materiałów na jesiennej edycji Spotkań Transportowych. Informator to
idealne rozwiązanie także dla firm, które planują uczestnictwo

Zapraszamy
na cykl bezpłatnych konferencji
dla branży transportowej
2 października

w Spotkań Transportowych, gdyż na jego łamach będzie już moż-

17 października

na zapowiedzieć temat swoich prezentacji.

15 listopada

Przekazując zainteresowanym nasz magazyn, możesz mieć

7 listopada

– KRAKÓW
– WROCŁAW
– WARSZAWA

podczas

– POZNAŃ

Więcej informacji wewnątrz informatora, na stronach 2-3.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia bezpłatnego udziału na

pewność, że otrzymają komplet informacji o Twoich produktach
KMGmedia

i usługach.

KMGmedia

www.spotkania.tsl-biznes.pl

PROPONUJEMY RÓŻNE FORMY PUBLIKACJI:
REKLAMA:

ARTYKUŁ PROMOCYJNY:

1/1 str. A4 .................................................... 3 450 zł
Okładka II ......................................................4 250 zł

jednostronicowy (3500 znaków + grafika)............2 450 zł
dwustronicowy (7000 znaków + grafika)................ 3 200 zł

Okładka III .................................................. 3 950 zł
Okładka IV .................................................. 4 550 zł

REKLAMA + ARTYKUŁ PROMOCYJNY:
Reklama ½ str. + artykuł 1,5 strony ...........................3 650 zł

Insert do całego nakładu ....................od 5 000 zł

Reklama 1 str. + artykuł 2 strona .................................5 250 zł

Podane ceny są cenami netto

Materiały przyjmujemy do

Reklama 1 str. + artykuł 1 strona .................................4 250 zł

6 września

Możliwe są również inne formy promocji i prezentacji. Ponadto nasze wydawnictwo specjalizuje się
w opracowywaniu katalogów, broszur i ulotek firmowych zgodnych z wymaganiami korporacyjnymi.
Zapraszamy do indywidualnych rozmów.

www.truck-van.pl
www.tsl-biznes.pl
NIE CZEKAJ.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
Wydawnictwo KMG media sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 17a | 05-820 Piastów | tel. 22 213 88 28 | fax: 22 205 07 57
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