Poszukujesz przewoźników do współpracy?

Weź udział w SPOTKANIACH TRANSPORTOWYCH
Nawiąż bezpośredni kontakt z przewoźnikami,
przedstaw swoje oczekiwania i propozycje, porozmawiaj o współpracy

Gdzie będziemy:
5.03.2020 – Poznań
12.03.2020 –	Białystok
19.03.2020 – Kraków
26.03.2020 – Lublin
1.04.2020 – Warszawa
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|

podczas
MT TSL

7.04.2020 – Gdańsk |
16.04.2020 – Katowice |
23.04.2020 – Wrocław |

Spotkaj przewoźników
SPOTKANIA TRANSPORTOWE to cykl konferencji szkoleniowych dla branży
transportowej, organizowanych przez redakcję miesięczników TSLbiznes
i Truck&Van od 10 lat.
• Głównymi uczestnikami są przewoźnicy transportu drogowego (właściciele
lub menedżerowie firm), głównie segmentu małych i średnich firm, operujący
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
• W każdej lokalizacji udział bierze około 100-150 osób z danego regionu.
• Podczas edycji targowej w W-wie partnerzy ST mają też dostęp do wszystkich
uczestników i odwiedzających targi MT TSL (możliwość wystawiania się przez
wszystkie dni targowe).

Nawiąż bezpośredni kontakt w Strefie Załadowców
SPOTKANIA TRANSPORTOWE to całodzienna konferencja merytoryczna,
odbywająca się w godz. 9-15:30, której towarzyszy Strefa ekspercka i biznesowa,
tworząca mini targi branżowe, z około 20 wystawcami i partnerami. Część
konferencyjną kończy wspólny obiad, po którym sala wykładowa zmienia się
w Strefę Załadowców. To właśnie tam przygotujemy odpowiednie warunki do
prowadzenia rozmów biznesowych z przewoźnikami. Każdy z załadowców
otrzymuje do dyspozycji stolik i krzesła (oraz miejsce pod rollup) przy których
można w swobodny sposób prowadzić rozmowy i networking z przewoźnikami.

Propozycja specjalna dla załadowców / spedytorów / operatorów logistycznych
Dla wszystkich firm, które poszukują przewoźników i mają dla nich zlecenia lub propozycję współpracy (spedycje, operatorzy logistyczni, firmy produkcyjne i dystrybucyjne)
mamy specjalną ofertę aktywnej obecności na Spotkaniach Transportowych. Dzięki temu będziecie Państwo mogli nawiązać bezpośrednie kontakty z przewoźnikami
z danego regionu.
Informację o Państwa obecności w Strefie Załadowców zostanie również zamieszczona w mailingu zapowiadającym konferencję oraz na stronach internetowych
i w kanałach social media towarzyszących konferencji.

Udział w Strefie Załadowców (15:45–17:00)

Udostępnimy Państwu stolik i krzesła (oraz miejsce pod rollup) przy których można
w swobodny sposób prowadzić rozmowy i networking z przewoźnikami.
Państwa obecność będzie również zapowiadana we wcześniejszej części
konferencyjnej.
Pakiet obejmuje również umieszczenie Państwa materiałów (ulotka, wizytówka,
folder, gadżet) w torbach konferencyjnych, które otrzymuje każdy uczestnik
Spotkań Transportowych.
cena 250 PLN netto za jedną konferencję

Stanowisko w Strefie Biznesowej (cały dzień)

Możliwe jest również szersze zaprezentowanie swojej oferty współpracy w formie
stanowiska informacyjnego w Strefie Biznesowej i Eksperckiej, która dostępna
jest dla uczestników Spotkań Transportowych przez cały dzień. Pakiet obejmuje
również insert do toreb konferencyjnych.
cena 1250 PLN netto za jedną konferencję

Jesteśmy elastyczni i otwarci również na inne formy współpracy.
Szczegóły pozostawiamy do indywidualnego ustalenia.
Dodatkowe informacje:
promocja@kmg-media.pl tel. 22 213 88 28
Infolinia Spotkań Transportowych 515 750 900

Materiały informacyjne w torbach konferencyjnych

Jeśli nie mogą Państwo wziąć osobistego udziału w Spotkaniach Transportowych,
a chcą Państwo przedstawić swoją ofertę współpracy przewoźnikom z danego
regionu, to w ramach tego pakietu zapewniamy umieszczenie Państwa materiałów
(ulotka, wizytówka, folder, gadżet) w torbach konferencyjnych, które otrzymuje
każdy uczestnik Spotkań Transportowych.
cena 50 PLN netto za jedną konferencję

Publikacja w Informatorze Spotkań Transportowych

Dodatkowo polecamy publikację reklamy/ogłoszenia w broszurze Informator
Spotkań Transportowych, którą rozsyłamy do 12 tys. firm transportowych
w Polsce (osiem wysyłek do rejonów każdej z konferencji). Informator przesyłamy
tradycyjną pocztą na ręce właściciela firmy lub osoby zarządzającej transportem.
Reklama 1/4 strony – cena specjalna 900 PLN netto (koszt dotarcia do jednego
przewoźnika to tylko 7,5 grosza)
Insert Państwa ulotki dołączonej do Informatora:
2500 PLN netto – do całego nakładu (12 tys. wysyłek)
250 PLN netto – do 1500 przewoźników z jednego z ośmiu rejonów wysyłek

www.tsl-biznes.pl/spotkania
spotkania@kmg-media.pl
Organizatorzy:

KMGmedia

Truck&Van
www.truck-van.pl

