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BEST IN YOUR INTEREST - 
sprawdzona ścieżka kontaktu



Najskuteczniejszy i największy w Europie portal do prowadzenia

KAMPANII REKLAMOWYCH W BRANŻY TSL

Co odróżnia Trans.INFO od innych mediów? 

Gwarantujemy najlepsze dotarcie
Do branży TSL w EU Wiesz, że to się opłaca Obecność 

w Systemie Trans.eu

Jesteśmy największym pod względem 
liczby czytelników portalem dla branży 
transportowo-logistycznej w Europie. 
Jako nieliczni posiadamy profesjonalną 
redakcję, zawodowych dziennikarzy 

i ekspertów  oraz 7 wersji językowych.

Działamy w 100% on-line. Wszystkie Twoje 
działania i wydatki są łatwo mierzalne, 
więc wiesz, czy reklama w Trans.INFO 
przynosi Ci zwrot  i czy spełnia założone 
cele. Udostępniamy pełne wyniki 

kampanii.

Dzięki specjalnej wtyczce nasze artykuły 
czytane są codziennie przez ponad 
150 000 profesjonalistów z branży TSL, 
korzystających z Platformy Trans.eu 

w całej Europie.

3-4 000 000 odsłon
w miesiącu

80 000 fanów w mediach 
społecznościowych

Ponad 1 000 000 czytelników
miesięcznie z branży TSL

Serwisy dla przewoźników, 
kierowców i logistyków
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Stale rośniemy

Liczba czytelników (unikalnych użytkowników) 
serwisu Trans.INFO 

Liczba odsłon serwisu Trans.INFO 

Trans.INFO to najczęściej czytane medium w branży TSL
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Kto czyta Trans.INFO?

Trans.INFO odwiedza ponad 1 milion czytelników miesięcznie,
z czego na rynku polskim ok. 500 000 osób

Polska
40,5%

Rosja
25,6%

Niemcy
8,3%

Anglia
8,1%

Rumunia
6,8%

Węgry
6,4%

Litwa
6,4%

*dane z wykresu przedstawiają
styczeń 2022 -1 200 000 użytkowników
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Możliwości współpracy

Banery reklamowe

Najlepsza opcja na masowe 
dotarcie do potencjalnych 

klientów

Eventy stacjonarne

Organizujemy konferencje 
i warszaty dla branży TSL

Artykuły sponsorowane

Pokaż swój produkt lub usługę 
dokładnie tak, jak chcesz. 
Ty piszesz, my publikujemy

Webinary

To jedna z najlepszych opcji na 
kontakt z klientem i zebranie 

nawet kilkuset leadów

Czasopismo branżowe 
- Magazyn Menedżerów Transportu

Jedyny taki BEZPŁATNY kwartalnik 
w formie online! Największy na rynku, 

mierzalny zasięg!

Reklama w aplikacjach 
dla kierowców

Jedyne takie rozwiązanie w EU, które 
daje możliwość masowego dotarcia 
do ponad 500 000 kierowców busów 

i ciężarówek z wielu krajów
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Banery reklamowe
• Pomogą Ci dotrzeć do bardzo wielu osób i umożliwią 

wielokrotny kontakt z reklamowanym produktem. Zdecyduj 
jak najlepiej wykorzystać ten reklamowy klasyk.

• TRANSPARENTNOŚĆ - udostępniamy wszystkie statystyki po 
skończonej kampanii.

Placementy banerowe
TOP BANNER

• 6 000 zł netto 200 000 wyświetleń/msc
• Strona główna, w każdej zakładce tematycznej, 

w każdym artykule
• Sprzedaż w modelu CPM
• 970x250 i 336x280px (jpg, png, gif)

POD LEADEM
• 6 000 zł netto 200 000 wyświetleń/msc
• W każdym artykule
• Sprzedaż w modelu CPM
• 970x250 i 336x280px (jpg, png, gif)

POD TEKSTEM 
• 4000 zł netto 250 000 wyświetleń/msc lub 4500 Flat Fee/msc
• W każdym artykule
• Sprzedaż w modelu Flat Fee oraz CPM
• 970x250 i 336x280px (jpg, png, gif) 

BOX BANNER
• 4000 zł netto 250 000 wyświetleń/msc lub 4500 Flat Fee/msc
• Strona główna, w każdej zakładce tematycznej, w każdym 

artykule
• Sprzedaż w modelu Flat Fee oraz CPM
• 336x280px (jpg, png, gif)
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Artykuły Sponsorowane/Advertoriale

• TRANSPARENTNOŚĆ - udostępniamy wszystkie statystyki po skończonej kampanii,
 ○ Wyeksponowanie w pomarańczowej ramce w serwisie Trans.INFO,
• Na stronie głównej,
• W każdej zakładce tematycznej,
• W każdym artykule,
• Zaciągane do systemu trans.eu,
 ○ Linki dofollow - indywidualna konsultacja,
 ○ Publikacja treści przygotowanych 

przez klienta wraz z grafikami.

• Pokaż swój produkt lub usługę dokładnie tak, jak chcesz. Ty piszesz, my publikujemy.
• 500 zł/ 1 dzień emisji i promocji,
• Skuteczny - 9 na 10 reklamodawców zamawia u nas kolejne artykuły,
• Możliwość dodatkowej promocji w social mediach Trans.INFO (80 000 fanów),

Możliwość publikacji treści 
w aż 7 językach
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Czasopismo - Magazyn Menedżerów Transportu

KONTENT PREMIUM 
bezpłatne czasopismo online!

• 4 wydania rocznie

• Jedyna taka jakość w bezpłatnym zasięgu online!

• Zostań Partnerem, ekspertem na łamach jedynego w swoim rodzaju czasopisma ONLINE 

dla menedżerów transportu i logistyki.

• mierzalne zasięgi

• transparentne statystyki

• możliwość pobrania na czytniki e-booków

• publikacje artykułów, reklam, wypowiedzi eksperckich

Bieżące wydanie

Magazyn Menedżerów Transportu
01

Magazyn Menedżerów Transportu
02

Magazyn Menedżerów Transportu
03

Magazyn Menedżerów Transportu
04

Magazyn Menedżerów Transportu
05

https://magazyny.trans.info/magazyn_menedzerow_transportu_05
https://magazyny.trans.info/magazyn_menedzerow_transportu_01
https://magazyny.trans.info/magazyn_menedzerow_transportu_02
https://magazyny.trans.info/magazyn_menedzerow_transportu_03
https://magazyny.trans.info/magazyn_menedzerow_transportu04


Webinary
Zorganizujemy dla Twojej firmy 
profesjonalny webinar

Łącznie w naszych webinarach 
wzięło udział prawie

10 000 osób
!

Zostań partnerem wirtualnych wydarzeń organizowanych 
przez Trans.INFO:  

• jako jedyni zapewniamy full service: organizację 
techniczną, promocję, obsługę rejestracji uczestników, soft, 
pomoc w doborze tematu i prelegentów. O nic nie musisz 
się martwić 

• webinar to świetne narzędzie do kontaktu z potencjalnym 
klientem i do zbierania leadów sprzedażowych - nawet 
kilkaset przy jednym webinarze! 

• wycena indywidualna - zapraszamy do kontaktu 
atomczak@trans.info



Reklama w aplikachach dla kierowców
Dotrzyj do ponad 500 000 kierowców busów i ciężarówek z całej Europy 

• jedyna w Europie opcja na masowe dotarcie do licznej (0,5 mln) i ściśle 
wyselekcjonowanej grupy zawodowej - kierowców busów 
i ciężarówek, którzy korzystają z naszych aplikacji 

• kampanie banerowe w naszych aplikacjach są od 3-5 razy 
skuteczniejsze (CTR) niż reklama w innych kanałach 

• możesz wybrać kierowców z konkretnego kraju. 
Płacisz za ściśle określoną liczbę wyświetleń reklamy

aplikacje BANS FOR TRUCKS i TRANS PARKING

BANS FOR TRUCKS TRANS PARKING



Zapraszam do kontaktu

Agata Tomczak
key account manager

+ 48 789 396 213

atomczak@Trans.INFO

mailto:atomczak%40trans.info?subject=

