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INFORMATOR 
WIOSNA

Dotrzyj z nami do swoich potencjalnych klientów – przewoźników 
transportu drogowego. Opowiedz im na łamach Infomatora o swoich 
produktach i usługach. 

Informator przesyłamy pocztowo wraz z zaproszeniami do udziału 
w naszych konferencjach „Spotkania Transportowe” właścicielom 
i menedżerom firm transportu drogowego. Rozsyłamy go w ośmiu 
lokalnych wysyłkach – osobno dla rejonu każdej konferencji. Informator 
trafi w ten sposób łącznie do 12 tys. największych i najaktywniejszych firm 
transportowych – imiennie do właściciela/prezesa firmy transportowej.

Informator będzie także wysłany do przewoźników razem z miesięcznikiem 
TSL Biznes oraz otrzymają go uczestnicy wiosennej edycji Spotkań 
Transportowych. 

Informator to idealne rozwiązanie także dla firm, które planują udział 
w Spotkaniach Transportowych, gdyż na jego łamach można zapowiedzieć 
temat swoich prezentacji i przybliżyć sylwetkę swojej firmy.

Zapewniamy profesjonalne opracowanie publikacji i atrakcyjne ceny.

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY 
do prezentacji w informatorze
SPOTKANIA TRANSPORTOWE – SPOTKANIA TRANSPORTOWE – WIOSNAWIOSNA
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ZAPRASZAMY 
na cykl bezpłatnych konferencji 
dla branży transportowej

Więcej informacji wewnątrz informatora, na stronach 2 i 4.

I N F O R M A T O R

KMG media

www.spotkania.tsl-biznes.pl
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia bezpłatnego udziału na

 10.10.2019 – Kraków |

 17.10.2019 – Wrocław |

 6.11.2019 – Warszawa |

 19.11.2019 – Poznań |

(5-7.11.2019)

Do kogo wysyłamy Informator Spotkań Transportowych:

• właściciel firmy i/lub zarządzający transportem
• 12 tys. największych i najaktywniejszych firm transportowych (z naszej zweryfikowanej bazy przewoźników transportu drogowego)
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NIE CZEKAJ. NIE CZEKAJ. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

PROPONUJEMY RÓŻNE FORMY PUBLIKACJI:PROPONUJEMY RÓŻNE FORMY PUBLIKACJI:

Wydawnictwo KMG media sp. z o.o.Wydawnictwo KMG media sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 17a  |  05-820 Piastów  |  tel. 22 213 88 28  |  informator@kmgmedia.pl

Możliwe są również inne formy promocji i prezentacji np. wysyłka do wyselekcjonowanej grupy odbiorców 
wg wybranych kryteriów (obszar greograficzny, liczba pojazdów we flocie, forma działalności).

Ponadto nasze wydawnictwo specjalizuje się w opracowywaniu katalogów, broszur i ulotek firmowych 
zgodnych z wymaganiami korporacyjnymi. 

Zapraszamy do indywidualnych rozmów.

Podane ceny są cenami netto

REKLAMA:

1/1 str. A4 .................................................... 3 450 zł

Okładka II ......................................................4 250 zł

Okładka III .................................................. 3 950 zł

Okładka IV .................................................. 4 550 zł

ARTYKUŁ PROMOCYJNY:

jednostronicowy (3500 znaków + grafika) ............2 450 zł

dwustronicowy (7000 znaków + grafika) ................3 200 zł

REKLAMA + ARTYKUŁ PROMOCYJNY:

Reklama ½ str. + artykuł 1,5 strony  ...........................3 650 zł

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

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

Materiały przyjmujemy Materiały przyjmujemy do 30 styczniado 30 stycznia
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Insert do całego nakładu ....................od 5 000 zł


