OFERTA 2018

Truck&Van
Co miesiąc

dla wszystkich
przewoźników i menedżerów
transportu drogowego

Miesięcznik Truck & Van to najlepsza droga dotarcia
do profesjonalistów transportu samochodowego
Z Truck & Van możesz dotrzeć
do 35 tys. firm transportowych w Polsce

KMGmedia
Nowoczesne rozwiązania
na miarę różnych potrzeb
Piszemy kompleksowo o samochodach
dostawczych, ciężarowych, specjalnych,
autobusach, naczepach, zabudowach,
wyposażeniu dodatkowym, ogumieniu,
paliwach, olejach, systemach
elektronicznych i wszystkim, co ważne
dla transportu.

Docieramy do profesjonalistów,
dla których transport to ważny
element biznesu
Dlatego szczególną uwagę zwracamy
na produkty oraz usługi wpływające na
zwiększenie wydajności i efektywności,
a przede wszystkim na redukcję kosztów
w transporcie. Nasi czytelnicy poszukują
właśnie takich rozwiązań.

Truck&Van
www.truck-van.pl

Profil wydawniczy
Miesięcznik Truck & Van to magazyn, w którym piszemy kompleksowo
o wszystkim, co związane z transportem samochodowym – zarówno tym
dużym, jak i nieco mniejszym. Piszemy o samochodach dostawczych,
ciężarowych, specjalnych, autobusach, naczepach, zabudowach, wyposażeniu
dodatkowym, ogumieniu, paliwach, olejach, systemach elektronicznych
i wszystkim, co ważne dla transportu.
Nasi czytelnicy:
Miesięcznik kierujemy do osób profesjonalnie
związanych z transportem samochodowym i sprzętem
oraz rozwiązaniami technologicznymi, jakie są w nim
wykorzystywane. Dlatego szczególną uwagę zwracamy
na produkty oraz usługi wpływające na zwiększenie
wydajności i efektywności, a przede wszystkim na redukcję
kosztów w transporcie. Nasi czytelnicy poszukują właśnie
takich rozwiązań.
Co nas wyróżnia
Rzetelność i profesjonalizm to podstawa naszej pracy. Ponadto naszą dewizą we
współpracy z branżą jest elastyczność oraz otwartość na zmieniające się potrzeby
i oczekiwania zarówno naszych czytelników, jak i partnerów marketingowych.

Szerokie dotarcie – wiele korzyści
Miesięczny cykl wydawniczy zapewnia
nam częste dotarcie, aktualne wiadomości
i możliwość szybkiego prezentowania
nowości.
• Mamy atrakcyjną cenę – znamy
transportowców i wiemy, że nie lubią oni
trwonić pieniędzy, dlatego oferujemy
gazetę w najlepszej cenie i jakości.
• Wysoki nakład 11 000 egzemplarzy
pozwala na dotarcie do wszystkich
kluczowych firm i osób z sektora
transportu drogowego oraz
przedsiębiorców korzystających z usług
tej branży.
• Wykorzystujemy wiele kanałów dotarcia
do czytelników. Poprzez bezpłatną wysyłkę
i dzięki współpracy z naszymi partnerami
docieramy do sprecyzowanych grup
profesjonalistów. Czasopismo jest również
•

•

•

•

•

dostępne w prenumeracie i sprzedaży
bezpośredniej (m.in. sieć Empik i inne salony
prasowe).
W naszej bazie kontaktowej znajduje się
ponad 35 000 firm i przedsiębiorców
z branży transportowej i logistycznej, do
których docieramy poprzez bezpłatną
wysyłkę rotacyjną.
Dodatkową, coraz dynamiczniej rozwijająca
się formą dotarcia jest wysyłka bezpłatnej
wersji elektronicznej (on-line oraz PDF),
która trafia do około 8 tys. odbiorców i jest
też dostępna na naszych stronach www.
Jesteśmy też obecni we wszystkich
autoryzowanych serwisach pojazdów
ciężarowych, dostawczych i naczep
– co miesiąc do poczekalni serwisów
przekazujemy egzemplarze „do
poczytania” dla klientów.
Nasze wydawnictwo jest również

SPOTKANIA
TRANSPORTOWE
EDYCJA WIOSNA - JESIEŃ 2018

Spotkania Transportowe to cykl konferencji o charakterze szkoleniowym
i biznesowym, odbywających się w całej Polsce. Kierujemy je głównie do
przewoźników drogowych, firm transportowych i działów transportu w
firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.
Tematyka konferencji skupia się na najważniejszych, aktualnych
zmianach prawnych i rynkowych, związanych z funkcjonowaniem
i rozwojem firm transportowych. Uzupełniona jest o prezentację
najnowszych rozwiązań biznesowych, wspierających branżę
transportową, a także strefę, w której przewoźnicy mogą
nawiązać współpracę ze zleceniodawcami usług transportowych.

KMGmedia

Docieramy do:
• przewoźników i właścicieli
firm transportu
drogowego, działających
w wielu sektorach
transportu:
• długodystansowym
• dystrybucyjnym
• budowlanym
• specjalistycznym
• pasażerskim
• menedżerów transportu
i osób odpowiedzialnych
za floty pojazdów
w firmach produkcyjnych

i handlowych,
wykorzystujących
samochody wszystkich
segmentów
– lekkie i średnie pojazdy
dostawcze, pojazdy
ciężarowe i specjalistyczne
• nie zamykamy się też na
entuzjastów transportu,
środowiska uczelniane,
naukowe, badawcze
i wszystkich innych,
związanych z transportem
drogowym

organizatorem konferencji i spotkań
branżowych.
• Nieskończona „żywotność” reklam
i artykułów – dzięki bezpłatnej
dystrybucji wydań archiwalnych podczas
wydarzeń branżowych oraz darmowemu
i ogólnodostępnemu archiwum
elektronicznemu.
• Jesteśmy obecni na najważniejszych
imprezach branżowych, targach,
konferencjach, spotkaniach – również
z wydaniami archiwalnymi, dzięki czemu
Państwa przekaz marketingowy dotrze
również tam, gdzie nie będziecie osobiście
obecni.
• Dzięki synergii z miesięcznikiem TSL
Biznes docieramy również do branży
logistycznej i spedycyjnej.

Wysoką wartość merytoryczną gwarantują redakcje
naszych czasopism oraz współpracujący z nami partnerzy
merytoryczni: kancelarie prawne i firmy doradcze,
specjalizujące się w obsłudze sektora transportowego.
Charakter spotkań zapewnia bezpośredni kontakt
i komunikację z uczestnikami, dlatego zakładamy udział ok.
100 osób – właścicieli i menedżerów firm transportowych
różnej wielkości oraz osób odpowiedzialnych za działy
transportowe w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych czy
logistycznych.
Uczestnikom branżowym (przewoźnikom, właścicielom firm
transportowych) zapewniamy bezpłatny udział, stąd też
organizację konferencji opieramy na współpracy
i zaangażowaniu partnerów i sponsorów.
W spotkaniach biorą udział osoby faktycznie działające
w branży transportowej – praktycy, nie teoretycy:
•

przewoźnicy i właściciele firm transportowych, zarówno
w transporcie międzynarodowym, dystrybucyjnym jak
i lokalnym.

•

menedżerowie transportu w firmach produkcyjnych
i dystrybucyjnych, posiadających własną flotę pojazdów.

&
www.truck-van.pl
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Oferta reklamowa 2018 cennik i wymiary reklam
Cała strona
1/1
210 x 297 mm
(+3 mm spadów
z każdej strony)

OFERTA SPECJALNA:
Dwie strony

9900 zł

Cena: 6 900 zł
1/3
pion
65 x 245
mm

Artykuł
promocyjny
cała strona

1/2 poziom spad
210 x 150 mm
(+3 mm spadów
z każdej strony)

1/2 poziom
170 x 132 mm

Junior Page

(bez spadów)

OFERTA
SPECJALNA:
dwie strony

128 x 180 mm
przeskalowane A4

6 250 zł

(+3 mm spadów
z każdej strony)

Cena: 4 900 zł

Cena: 3 900 zł

1/3 poziom

1/3 poziom spad

170 x 95 mm

210 x 100 mm

(bez spadów)

(+3 mm spadów
z każdej strony)

1/2
pion
spad

pion

105 x 297
mm

90 x 245
mm

(+3 mm
spadów
z każdej
strony)

(bez
spadów)

1/2

Cena: 3 900 zł

Cena: 3 900 zł

Cena: 3 900 zł

1/4 spad

1/4 pion

1/4 poziom

105 x 150 mm

90 x 132 mm

170 x 70 mm

(+3 mm spadów
z każdej strony)

(bez spadów)

Cena: 2 900 zł

Cena: 2 900 zł

(bez spadów)
(moduły można łączyć)

Cena: 2 300 zł

Cena: 2 300 zł

Cena: 2 300 zł

Możliwe są również inne formy prezentacji i promocji (np. reklama na kopertach,
specjalne wkładki „eventowe” i targowe – zawsze jesteśmy otwarci na propozycje
– zapraszamy do rozmów
Usługi specjalne:
Insert do całego nakładu:
od 5 000 zł
Insert wklejany (np. CD):
od 7 500 zł

Wysyłka czasopisma
do wskazanych
odbiorców:
od 2,50 zł za egzemplarz

2. Banner górny 750x100 pix
rotacyjny (max 1:4),
cena 1000 zł

Prosimy przesyłać materiały
w formatach:
• EPS (fonty zamienione na
krzywe)
• TIFF (300 dpi, barwy CMYK)
• PDF (Press Quality, fonty dołączone lub krzywe)
• wyjątkowo JPG/GIF (300 dpi,
CMYK), nie gwarantujemy wierności kolorów
• dopuszczamy inne formaty
– prosimy o kontakt

Wszystkie ceny netto
(+23% VAT)

Bannery (cena za miesiąc emisji):
1. Banner górny 1000x150 pix
1a) rotacyjny (max 1:3),
cena 1250 zł
1b) na wyłączność,
cena 2500 zł

Dostarczanie materiałów:
• płyta CD/DVD
• FTP: ftp.kmg-media.pl
użytkownik: reklamowy,
hasło: reklama2010
• e-mail (do 50 MB):
dtp@kmg-media.pl

Cena: 400 zł

Portal internetowy www.truck-van.pl

Strony specjalne:
II okładka
8 900 zł
7 900 zł
III okładka
IV okładka 9 900 zł

Wymagania techniczne:
• tylko kolory CMYK
• rozdzielczość 300 dpi
• spady 4 mm (tam
gdzie wymagane)

Moduł

na stronie
ogłoszeniowej

90 x 45 mm

(bez spadów)

(bez
spadów)

Cena: 2 900 zł

Cena: 3 900 zł

3. Banner boczny 250x200 pix
3a) pierwszy od góry na wyłączność, cena 1600 zł
3b) pozycja 2-3 od góry,
rotacyjny (max 1:3),
cena 750 zł
3c) dalsze pozycje, rotacyjny
(max 1:3), cena 500 zł

4. Banner dolny 750x100 pix
rotacyjny (max 1:4),
cena 650 zł

5. Banner slider 750x300 pix
tylko na stronie startowej,
rotacyjny 1:4
+ artykuł na stronie
internetowej, cena 750 zł

6. pop-up, cena od 900 zł

• artykuł w dziale aktualności (min. 1 tydzień
na stronie głównej).....................cena 350 zł
• artykuł w dziale Truck & Van poleca (min. 2
tygodnie na stronie głównej).....cena 550 zł

NEWSLETTER (cena za jednorazową emisję)
NEWSLETTER jest rozsyłany do ponad
11 tys. odbiorców branżowych.
Wysyłka 2 razy w miesiącu.

Banner w newsletterze
górny 650x200 pix .................cena 1600 zł
środkowy 450x200 pix .........cena 1000 zł
boczny 200x200 pix, .............cena 600 zł

Artykuł w newsletterze (streszczenie,
logo/zdjęcie i link do całego artykułu,
zamieszczonego na stronie internetowej),
cena 800 zł

moduły boczne można łączyć w pionie (np. 200x600 pix)

Newsletter dedykowany
(wraz z przygotowaniem).....cena 2500 zł

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
tel. 22 213 88 28
Redakcja Truck&Van
fax 22 205 07 57
ul. J. Malczewskiego 17A
reklama@truck-van.pl
05-820 Piastów

Plan wydań 2018
Stałe, comiesięczne działy w Truck & Van:
• wydarzenia i aktualności
• prezentacje nowości rynkowych
• testy samochodów dostawczych i ciężarowych

Wydanie

Truck&Van
1/2018
Truck&Van
2/2018

Data zamknięcia
redakcyjnego

Data ukazania się
na rynku

22-12-2017

12-01-2018

Spotkania Transportowe
26-01-2018

Truck&Van
4/2018
Construction Expert
Komunal Expert
Truck&Van
5/2018

Truck&Van
6/2018
Serwis Expert
Truck&Van
7-8/2018

Truck&Van
9/2018
Komunal Expert
Truck&Van
10/2018

Truck&Van
11/2018
Truck&Van
12/2018

15-02-2018

Spotkania Transportowe
23-02-2018

Truck&Van
3/2018
Serwis Expert

• raporty, analizy i przeglądy rynkowe
• komentarze, rozmowy i porady
• reportaże, historia, ciekawostki...

13-04-2018

Targi Logistyki, Magazynowania i
Transportu - Sosnowiec
Targi Budownictwa Drogowego Autostrada Polska - Kielce
27-04-2018

11-05-2018

Master Truck - Opole
25-05-2018

14-06-2018

Master Truck - Opole
06-07-2018

20-07-2018

Spotkania Transportowe
Polagra - Poznań
31-08-2018

14-09-2018

Spotkania Transportowe
Pol-Eco-System - Poznań
28-09-2018

12-10-2018

Spotkania Transportowe
Międzynarodowe Targi Transportu
Zbiorowego - Transexpo - Kielce
26-10-2018

14-11-2018

Targi Trans Poland - Warszawa
30-11-2018

Transport dystrybucyjny
Windy załadowcze
Agregaty chłodnicze
Transport długodystansowy
Transport multimodalny
Zabudowy wymienne

14-03-2018

Spotkania Transportowe
Targi Zbiorowego Transportu Publicznego
- Warszawa
Targi Transportu, Spedycji
i Logistyki - Warszawa
GasShow - Warszawa
Silesia Komunikacja - Sosnowiec
28-03-2018

Wybrane tematy specjalne (oprócz działów stałych)

12-12-2018

SpotkaniaTransportowe 2019

Przegląd olejowy
Napęd alternatywny w pojazdach użytkowych
Transport gazu
Własny dystrybutor gazu
Autobusy i zabudowy pasażerskie

Transport budowlany
Przegląd rozwiązań załadunkowych
Naczepy niskopodłogowe
Ciężkie ciągniki
Cysterny paliwowe
Własna stacja paliw
Klimatyzacje i klimatyzatory do pojazdów użytkowych
Ratownictwo i pomoc drogowa
Wyposażenie dodatkowe
Oświetlenie
Chłodnie, cysterny i silosy w transporcie spożywczym
Windy załadowcze
Agregaty chłodnicze
Pojazdy dostawcze rynek i kierunki rozwoju
Podwozia pod zabudowy komunalne
Nowości w zabudowach komunalnych
Alternatywne napędy pojazdów użytkowych
Przegląd olejowy
Autobusy i zabudowy pasażerskie
Napęd alternatywny w autobusach
Systemy klimatyzacji i ogrzewania
Zabudowy specjalne
Lekkie i ciężkie podwozia pod zabudowy
Pojazdy dostawcze rynek i kierunki rozwoju
Siodła, sprzęgi i podpory
Przyczepy, naczepy, zabudowy

Redakcja Truck & Van bierze udział w licznych wydarzeniach branżowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, podczas których dostępne są bieżące i archiwalne
wydania miesięcznika.
Aktualna i stale poszerzana lista wydarzeń z udziałem redakcji dostępna jest na www.truck-van.pl/kalendarium.

