Oferta specjalna

Truck&Van 2020

Artykuł promocyjny to jedna z najkorzystniejszych form dotarcia z informacją o swoich produktach, usługach
czy opiniach/wskazówkach Państwa ekspertów do szerokiego grona odbiorców naszych miesięczników
i portali. Forma ta zapewnia najszersze i najskuteczniejsze dotarcie do czytelników zarówno tradycyjnego
wydania papierowego, jak i osób korzystających z naszych kanałów elektronicznych. Coraz więcej osób dużo
bardziej ceni taką właśnie formę przekazu od tradycyjnej reklamy produktowej.
Przygotowaliśmy specjalny pakiet rozwiązań pozwalających na skuteczną promocję, w oparciu o artykuły
promocyjne i eksperckie.

OFERTA SPECJALNA:

Artykuł informacyjny/promocyjny, komentarz ekspercki

Jednostronicowy materiał z tekstem o objętości do 3500 znaków oraz grafikami ilustracyjnymi. Można w nim
zamieścić również logo firmy, link do strony internetowej czy inne dane kontaktowe. Artykuł ukazuje się
zarówno w wydaniu drukowanym, jak i w wersji elektronicznej, dostępnej online oraz jako PDF do pobrania
na komputer i urządzenia mobilne. W wersjach elektronicznych możliwe jest zamieszczenie aktywnych linków,
przekierowania do multimediów itp.
Cena specjalna: 2450 PLN (cena wyjściowa 4900 PLN)

OPCJE DODATKOWE:
Dodatkowo ten sam artykuł (z możliwością modyfikacji, rozbudowy i uzupełnienia np. o dodatkowe multimedia)
może ukazać się bezpośrednio na stronach internetowych portalu www.truck-van.pl

1a. Artykuł w dziale Truck&Van poleca
Artykuł widoczny jest na stronie głównej przez minimum 2 tygodnie, potem jest przeniesiony do archiwum,
ale wciąż dostępny z poziomu strony, indeksowany przez wyszukiwarki itp.
Cena specjalna: +500 PLN (cena wyjściowa 950 PLN)

1b. Artykuł w dziale Newsy

Cena specjalna: +200 PLN

(cena wyjściowa 350 PLN)

2. Promocja w newsletterze
Informacja o artykule (tytuł, krótkie streszczenie oraz grafika/logo) zostanie zamieszczona jako jeden
z głównych wpisów w Newsletterze Truck-Van.pl. Jest on wysyłany 1-2 razy w miesiącu do zarejestrowanych
odiorców newslettera, obecnie ponad 11 500 adresów e-mail. Informacja ta kieruje z newslettera do artykułu
zamieszczonego na stronie internetowej.
Cena specjalna: +500 PLN (cena wyjściowa 950 PLN)

3. Promocja na Facebooku

Z TSL Biznes dotrzesz do
tys. przedsiębiorców
Informacja o artykule zostanie zamieszczona na profilu facebook.com/TruckVanPL
jako35post/news
kierujący do
artykułu zamieszczonego na stronie internetowej. Post może
być
dodatkowo
otagowany
i
oznaczony
przekierowaniem
związanych z branżą TSL lub korzystających z jej usług
do profilu Państwa firmy itp., a także promowany do odpowiednio sprofilowanych grup odbiorców.
Cena specjalna: +200 PLN (cena wyjściowa 350 PLN)

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty

KMGmedia

Wydawnictwo KMG media sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 17A І 05-820 Piastów І tel. 22 213 88 28

reklama@tsl-biznes.pl

Truck&Van
www.truck-van.pl

