„KONTENERY - transport kontenerowy i multimodalny”
Dodatek specjalny „Namiarów na Morze i Handel”
do nr 4/2017 (24 lutego 2017 r.)
Szanowni Państwo,
Przeładunki kontenerów w polskich portach ponownie, jak dwa lata temu, przekroczyły poziom 2 milionów TEU.
To świadczy, że koniunktura w handlu ulega poprawie. Możliwości naszych portów są jednak znacznie większe.
W minionym roku zdolności przeładunkowe gdańskich terminali kontenerowych podwoiły się i przekraczają 3 mln TEU
rocznie, gdyńskich sięgnęły ponad 1,8 mln TEU, a na Wybrzeżu Zachodnim, w Szczecinie i Świnoujściu, ponad 200 tys. TEU.
Do ich wyczerpania jest więc bardzo daleko.
W dodatku specjalnym „KONTENERY - transport kontenerowy i multimodalny”, który ukaże się już 24 lutego,
podsumujemy rok ubiegły, przedstawimy szczegółowo statystyki przeładunków w poszczególnych terminalach,
spróbujemy odpowiedzieć na pytania o plany rozwoju rynku przewozu kontenerów, opowiemy o terminalach
kontenerowych w Polsce i na świecie. Artykuły problemowe znajdą się w otoczeniu: wywiadów z menedżerami terminali
oraz spedytorami, szerokich statystyk polskiej konteneryzacji oraz informacji związanych z transportem kolejowym
kontenerów.
„KONTENERY” - najpoczytniejszy dodatek specjalny „Namiarów na Morze i Handel” to optymalne
miejsce dla skutecznej reklamy. Dlatego już dziś zarezerwujcie Państwo w nim miejsce dla siebie, a my gwarantujemy
w zamian fachową i skuteczną promocję. Za naszym pośrednictwem dotrzecie Państwo do nowych klientów zważywszy,
że suplement będzie dodatkowo dystrybuowany na największych targach i konferencjach logistycznych w Polsce
w 2017 r. - najbliższa to Transport Week w Gdańsku, 7-9 marca.
Zapraszamy Państwa do promocji w postaci artykułów sponsorowanych lub reklamy!
Przykładowe ceny netto reklam w pełnym kolorze (format A4):
1/1 strony – 3.500 zł,1/2 strony – 2.300 zł, 1/3 strony – 1.730 zł, 1/4 strony 1.610 zł, pasek reklamowy 980 zł;
tekst sponsorowany: 1/1 strony – 2.800 zł, 1/2 strony 1.900 zł;
okładki: II – 4050 zł, III – 3800 zł, IV – 4400 zł.
Dla stałych klientów korzystne rabaty!
Termin przysyłania zgłoszeń to 10 lutego 2017 r.
Z pozdrowieniami,
Małgorzata Panek
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