
Co miesiąc 
dla wszystkich  

przewoźników i menedżerów 
transportu drogowego

KMG media
Z Truck & Van możesz  
dotrzeć do 85 500 tys.  

firm transportowych w Polsce

MiesięCZnik   
Truck & Van 

to najlepsza  
droga dotarcia  

do profesjonalistów  
transportu  

samochodowego
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Piszemy kompleksowo o samochodach dostawczych,  
ciężarowych, specjalnych, autobusach, naczepach, zabudowach, 
wyposażeniu dodatkowym, ogumieniu, paliwach, olejach, systemach 
elektronicznych i wszystkim, co ważne dla transportu.

Nowoczesne rozwiązania
na miarę różnych potrzeb

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.

Docieramy do profesjonalistów, dla których transport  
to ważny element biznesu

Truck&Van



Profil wydawniczy
Miesięcznik Truck & Van to magazyn, w którym piszemy kompleksowo o wszyst-
kim, co związane z transportem samochodowym – zarówno tym dużym, jak i nie-
co mniejszym. Piszemy o samochodach dostawczych, ciężarowych, specjalnych, 
autobusach, naczepach, zabudowach, wyposażeniu dodatkowym, ogumieniu,  
paliwach, olejach, systemach elektronicznych i wszystkim, co ważne dla transportu.

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. 

Docieramy do:
• przewoźników i właścicieli 

firm transportu drogowego, 
działających w wielu  
sektorach transportu:

 n  długodystansowym 
n  dystrybucyjnym 
n  budowlanym

 n  specjalistycznym 
n  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 specjali-
styczne

• nie zamykamy się też  
na entuzjastów  
transportu, środowiska uczel-
niane, naukowe,  
badawcze i wszystkich  
innych, związanych  
z transportem drogowym

Miesięcznik w formie tradycyjnej i elektronicznej zapewnia  
dotarcie do około 13 500 odbiorców – kluczowych firm i osób  

z sektora TsL oraz przedsiębiorców korzystających z usług  
tej branży. Coraz dynamiczniej rozwijającą się formą dotarcia,  
jest wysyłka bezpłatnej wersji elektronicznej (on-line oraz PDf) 

oraz otwarty dostęp do wydań archiwalnych.

nasi czytelnicy:

www.truck-van.plTruck&Van

Poznaj nasze wszystkie aktywności : obserwuj nasze kanały:

ZAMÓW DARMOWĄ E-PRENUMERATĘ NA 
     www.truck-van.pl/gratis 

Autobusowe nowości
IAA Transportation | Transexpo Kielce

Kolejny 
krok

Elektryk 
o dużych 
możliwo-
ściach

Renault 
Trucks D 
E-Tech
Godziny 
szczytu

Iveco 
eDailySolaris 

Urbino 18 
hydrogen

PAŹDZIERNIK 10/2022 (129)

Cena: 5,50 zł
(w tym 8% VAT)

Czy wiesz, że…

to jedyny magazyn w Polsce, który kompleksowo testuje samochody ciężarowe,  
dostawcze, osobowe, a nawet autobusy?

Z każdego testu powstaje film, który pozwala dokładnie zapoznać się z testowanym  
pojazdem i zastosowanymi w nim rozwiązaniami.

Tworzymy nie tylko treści prasowe, ale również szeroko działamy w mediach społecznościowych,  
publikując na bieżąco relacje z najważniejszych wydarzeń branżowych.

Nowocześnie, profesjonalnie, merytorycznie. 

Współpraca z nami to czysta przyjemność i namacalny efekt marketingowy. 

   5 mln to nasze dotarcie na Facebooku

   Nasze filmy z największą oglądalnością mają nawet po  2 mln wyświetleń

   20 tys. obserwatorów na facebook 

   Testy publikowane na dwóch kanałach YouTube w sumie obejrzało  5 mln osób

https://youtube.com/TruckVanPL/
https://instagram.com/TruckVanPL/
https://facebook.com/TruckVanPL/
http://truck-van.pl
http://tsl-biznes.pl
https://spotkaniatransportowe.pl/


1/3 poziom spad

210 x 100 mm
(+3 mm spadów 
z każdej strony)

Cena: 3 150 zł

1/3 poziom

170 x 95 mm

(bez spadów)

Cena: 3 150 zł

1/3 
pion

65 x 245 
mm

(bez 
spadów)

Cena: 3 150 zł

1/4 poziom

170 x 70 mm

(bez spadów)

Cena: 2 500 zł Cena: 2 500 zł

1/4 spad

105 x 150 mm
(+3 mm spadów 
z każdej strony)

Moduł
na stronie 

ogłoszeniowej

90 x 45 mm

(bez spadów) 
(moduły można łączyć)

Cena: 500 złCena: 2 500 zł

1/4 pion
90 x 132 mm

(bez spadów)

Junior Page

128 x 180 mm
przeskalowane A4

(+3 mm spadów 
z każdej strony)

Cena: 4 200 zł

1/2 poziom spad
210 x 150 mm

(+3 mm spadów 
z każdej strony)

Cena: 4 200 zł

1/2 
pion 
spad

105 x 297 
mm

(+3 mm 
spadów  
z każdej 
strony)

Cena: 4 200 zł

1/2 poziom

170 x 132 mm

(bez spadów)

Cena: 4 200 zł

1/2 
pion

90 x 245 
mm

(bez 
spadów)

Cena: 4 200 zł

Cała strona
1/1

210 x 297 mm

(+3 mm spadów 
z każdej strony)

OFERTA SPECJALNA: 
Dwie strony

11 500 zł

Cena: 7 400 zł

Artykuł 
promocyjny
cała strona

 

OFERTA 
SPECJALNA: 
dwie strony
6 750 zł

Cena: 5 200 zł

Oferta reklamowa cennik i wymiary reklam

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.

Oferta indywidualna na kompleksowy pakiet (tekst w magazynie, skrót na stronie www oraz krótkie filmy na portalu facebook i kanale youTube), 
dzięki różnym formom przekazu, pozwoli dotrzeć z informacją o praktycznych zaletach produktu do szerokiego grona odbiorców: zarówno cenią-
cych sobie tradycyjne media drukowane, jak i krótkie formy filmowe. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać w pełni potencjał przekazu.

Usługi specjalne: 
insert do całego nakładu: 
od 5 500 zł
insert wklejany (np. CD): 
od 8 250 zł

wysyłka czasopisma 
do wskazanych 
odbiorców: 
od 3,20 zł za egzemplarz

strony specjalne:
ii okładka  9 500 zł
iii okładka  8 500 zł
iV okładka 10 500 zł

wszystkie ceny netto 
(+23% VaT)

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

Prosimy przesyłać materiały 
w formatach:
• ePs (fonty zamienione  

na krzywe)
• Tiff (300 dpi, barwy CMyk)
• PDf (Press Quality, fonty dołączone 

lub zamienione na krzywe)
• wyjątkowo JPG/Gif  

(300 dpi, CMyk), nie gwarantujemy 
wierności kolorów

• dopuszczamy inne formaty  
– prosimy o kontakt

Portal internetowy www.truck-van.pl 

tel. 22 213 88 28
reklama@kmgmedia.pl

wydawnictwo kMG media sp. z o.o.
redakcja Truck & Van
ul. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

Truck&Van

1. Billboard banner 1340×200 px
1a) rotacyjny (max 1:2),  

cena  550 zł/tydzień
 cena 2100 zł/miesiąc
1b) na wyłączność,  

cena 1050 zł/tydzień
 cena 4200 zł/miesiąc

3. Promo banner 480×260 px 
 cena  325 zł/tydzień
 cena 1300 zł/miesiąc

4. sekcja banerów bocznych

4a) Square banner 300×300 px 
cena  450 zł/tydzień

 cena 1800 zł/miesiąc

4b) Half banner 300×150 px 
cena  80 zł/tydzień

 cena 320 zł/miesiąc2. Top banner 1000×150 px
2a) rotacyjny (max 1:3),  

cena  450 zł/tydzień
 cena 1800 zł/miesiąc
2b) na wyłączność,  

cena  850 zł/tydzień
 cena 3400 zł/miesiąc

5. Bottom banner 1000×150 px

5a) rotacyjny (max 1:3),  
cena  325 zł/tydzień

 cena 1300 zł/miesiąc

5b) na wyłączność,  
cena  650 zł/tydzień

 cena 2600 zł/miesiąc

NEWSLETTER (cena za jednorazową emisję):

baNNERy

ofERTa mEdiaLNa

NEWSLETTER jest rozsyłany do ponad 11 tys. odbiorców branżowych. wysyłka 1–2 razy w miesiącu.
Artykuł w newsletterze (streszczenie, logo/zdjęcie i link do całego artykułu,  
zamieszczonego na stronie internetowej) .........................................................................cena 1050 zł
Banner w newsletterze
górny 660×150 px   ....................cena 1700 zł
środkowy 660×120 px   ........... cena  1000 zł

• artykuł w dziale wiadomości ..............cena 400 zł za emisję

• artykuł w dziale redakcja poleca......cena 1100 zł za emisję

+ promocja w newsletterze .......... dopłata 850 zł
+ promocja na facebooku ........... dopłata 450 zł
+ promocja na Linkedin ................ dopłata 400 zł

boczny 310×490 px   .................cena 1950 zł 
dolny 700×120 px   .................. cena  1000 zł

http://tsl-biznes.pl/reklama-online/
http://tsl-biznes.pl/reklama-online/
http://tsl-biznes.pl/reklama-online/
https://tsl-biznes.pl/reklama-online/
http://tsl-biznes.pl/reklama-online/
http://tsl-biznes.pl/reklama-online/
http://tsl-biznes.pl/reklama-online/


www.truck-van.pl

• wydarzenia i aktualności
• prezentacje nowości rynkowych
• testy samochodów dostawczych i ciężarowych

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

Plan wydań 2023

Wydanie Data zamknięcia 
redakcyjnego

Data ukazania się  
na rynku

Wybrane tematy specjalne  
(oprócz działów stałych)

Truck&Van
1/2023

30-12-2022 17-01-2023 samochody dostawcze na iaa 2022.
alternatywne układy napędowe w pojazdach dostawczych.
ładowanie i tankowanie pojazdów z nie konwencjonalnymi 
źródłami zasilania.

Truck&Van
2/2023

27-01-2023 14-02-2023 rynek pojazdów ciężarowych.
Bauma 2022 – pojazdy ciężarowe.
alternatywne układy napędowe w pojazdach użytkowych.
Dodatkowe systemy elektroniczne w pojazdach 
użytkowych. Oleje.

Truck&Van
3/2023

03-03-2023 14-03-2023 rynek autobusów. autobusy i zabudowy pasażerskie.
napęd alternatywny w autobusach.
systemy klimatyzacji i ogrzewania w pojazdach  
z alternatywnymi źródłami zasilania. Opony.

Truck&Van
4/2023

31-03-2023 14-04-2023 Transport nienormatywny.
Bauma – naczepy ponadgabarytowe.
Mocowanie ładunków.
Obsługa i naprawa pojazdów.

Truck&Van
5/2023

28-04-2023 15-05-2023 Transport budowlany z alternatywnymi źródłami zasilania.
Ciężarówki pod zabudowy budowlane.
Bauma 2022 – naczepy i zabudowy budowlane. 
wywrotki. naczepy niskopodwoziowe.

Truck&Van
6/2023

02-06-2023 13-06-2023 Transport długodystansowy.
elektronika w transporcie.
elektroniczni asystenci kierowcy.
Obsługa i naprawa pojazdów ciężarowych.

Truck&Van
7-8/2023

30-06-2023 14-07-2023 aerodynamika w zestawach ciężarówkowych.
Jak podnieść komfort? – wyposażenie dodatkowe  
pojazdów użytkowych.
widzieć i być widocznym – oświetlenie i elementy
odblaskowe w pojazdach użytkowych.

Truck&Van
9/2023

01-09-2023 12-09-2023 Transport dystrybucyjny.
Chłodnie, cysterny i silosy w transporcie drogowym.
Pojazdy z alternatywnym napędem  w dystrybucji.
windy i agregaty chłodnicze w pojazdach z alternatywnymi 
źródłami zasilania. Opony.

Truck&Van
10/2023

29-09-2023 13-10-2023 autobusy. autobusy i zabudowy pasażerskie. 
napęd alternatywny w autobusach.
systemy klimatyzacji i ogrzewania. Oleje.

Truck&Van
11/2023

03-11-2023 14-11-2023 Transport komunalny dziś i w przyszłości.
innowacje w transporcie miejskim.
Transport multimodalny. Zabudowy wymienne.

Truck&Van
12/2023

01-12-2023 12-12-2023 naczepy i przyczepy.  
elektryczne i elektroniczne systemy w naczepach. 
rynek – przyczepy, naczepy, zabudowy.
nowe systemy zawieszeń.

redakcja Truck & Van bierze udział w licznych wydarzeniach branżowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,  
podczas których dostępne są bieżące i archiwalne wydania miesięcznika.

stałe, comiesięczne działy w Truck & Van:

Truck&Van
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