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Z „Vademecum Transportu”
dotrzesz do 35 tys. twoich
potencjalnych klientów
najskuteczniej i najtaniej

Vademecum Transportu 2013 – propozycja współpracy
W Polsce funkcjonuje około
30 tys. firm transportu
drogowego. Każda z tych firm
to Twój potencjalny klient
– a każda z nich znajduje się
w naszej bazie kontaktowej,
zawierającej wszystkich
przewoźników z licencją
transportową, uzupełnionej
o licznych przedsiębiorców
wykorzystujących transport
na potrzeby własne.
Nasza baza cały czas jest
aktualizowana i rozwijana
o nowe podmioty oraz
kontakty.

Celem Vademecum
Transportu jest dotarcie
do każdego przewoźnika
transportu drogowego
w kraju, dlatego nakład
wyniesie aż 35 tys.
egzemplarzy i będzie
rozesłany pocztą
bezpośrednio do odbiorców.
To pierwszy tak globalny,
a przy tym tak precyzyjnie
kierowany produkt
wydawniczy na rynku.

W Vademecum Transportu
zamieścimy najważniejsze
aktualności i porady
związane z prawem
przewozowym, czasem pracy
kierowców, rozliczaniem
przejazdu po drogach
płatnych, ograniczeniami
w ruchu pojazdów i innymi
zagadnieniami, które każdy
transportowiec wiedzieć
powinien.

Vademecum Transportu
jest doskonałą okazją do
przedstawienia oferty swojej
firmy. Informacja ta dotrze do
każdego licencjonowanego
przewoźnika drogowego
w Polsce.
Wykorzystując Vademecum
Transportu docierasz
ze swoją ofertą dużo
taniej, niż gdybyś robił
to samodzielnie (warto
zaznaczyć, że samodzielna
wysyłka pocztowa do takiej
bazy to 35 tys. x 1,6 PLN
= 56 tys. PLN).

Planowany termin wydania:
kwiecień 2013 r.
KMG Media Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 16 B
02-726 Warszawa

Zapraszamy do współpracy

tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57
vademecum@tsl-biznes.pl

transportu 2013

Proponujemy prezentację oferty w formie modułów:
1/8 strony A4

1/4 strony A4

1/2 strony A4

cała strona A4

dwie strony A4

Cena:
3 800 PLN netto

Cena:
5 500 PLN netto

Cena:
9 900 PLN netto

Cena:
14 900 PLN netto

Cena:
19 900 PLN netto

koszt dotarcia do
jednego odbiorcy:
0,09 PLN netto

koszt dotarcia do
jednego odbiorcy:
0,16 PLN netto

koszt dotarcia do
jednego odbiorcy:
0,28 PLN netto

koszt dotarcia do
jednego odbiorcy:
0,43 PLN netto

każda kolejna strona:
4 900 PLN netto

Możliwe jest dodatkowe zamieszczenie własnych insertów – materiałów promocyjnych, wysyłanych do
wybranych lokalizacji (kodów pocztowych), np. z ofertą lokalnego dealera obsługującego dany obszar.
Służymy pomocą w przygotowaniu takich insertów (skład, druk).
Koszt wysyłki jednego insertu – a tym samym koszt dotarcia do jednego odbiorcy
– już od 0,48 PLN netto (w zależności od liczby i masy insertów).

Vademecum Transportu 2013 – najważniejsze fakty
Najwyższy nakład:
35 tys. egzemplarzy
drukowanych oraz
bezpłatna wersja
elektroniczna,
dostępna na stronach
wydawnictwa.

KMG Media Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 16 B
02-726 Warszawa
Zobacz również

Pełne dotarcie:
Darmowa wysyłka
bezpośrednio
do wszystkich
licencjonowanych
przewoźników
drogowych w Polsce
oraz do licznej grupy
przedsiębiorstw
wykorzystujących
transport na potrzeby
własne (pełna baza
wysyłkowa
do wglądu).

Wysoka skuteczność:
Drukowane
vademecum
z istotnymi
informacjami
merytorycznymi, które
każdy transportowiec
z chęcią przejrzy,
zachowa i do którego
będzie powracał.

Wymierne korzyści:
Najniższy koszt
jednostkowy przy
jednocześnie
tak precyzyjnym
i skutecznym
dotarciu
(już od 9 groszy
za jeden kontakt).

Precyzyjne
rozwiązania:
Możliwość
zamieszczenia insertu
kierowanego do
wybranych obszarów
adresowych pozwala
na przekazanie oferty
spersonalizowanej
lokalnie.
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