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Előszó

Tisztelt Partnerünk!
Kiadónk, a CARGO Közlekedési Kft. a fuvarozás, a szállítmányozás, a közösségi közlekedés, a
közlekedési infrastruktúrák, a közlekedéstechnika és a közlekedéspolitika témakörében készít
szaklapokat, szervez konferenciákat. Alapító tagjaink és munkatársaink olyan szakemberek, akik
átfogó ismeretekkel és többéves tapasztalattal rendelkeznek. Elsődleges célunk, hogy szaklapjaink és rendezvényeink a piacon felmerülő minden igényt kielégítsék, hozzáadott értéket és
információt nyújtva partnereinknek.
A NavigátorVilág, a KözlekedésVilág és a Vasúti VezetékVilág szaklapjaink megjelenésükkel hozzájárulnak a szakmai párbeszédhez és ismeretterjesztéshez. Online felületeinken (honlap,
Facebook...) naponta friss közlekedés témájú cikkeket, információkat jelentetünk meg. Logisztikai konferenciákat – amelyek szervezésében szintén évtizedes tapasztalatunk van – hajózás,
közösségi közlekedés, közúti fuvarozás és szállítmányozás témakörökben rendezünk.
Lapjainkban lehetőség van támogatott (PR) cikkek és hirdetések elhelyezésére, illetve webes
felületeinken is többféle formában biztosítjuk a megjelenéseket.
Partnereinknek a szakmai konferenciáinkon is lehetőséget biztosítunk, kiállítói, partneri részvételi lehetőséggel. Konferenciatámogatói csomagjaink része a lapokban való megjelenés, részvételi
jegyek vásárlása és előadás tartása, így minden érdeklődő megtalálhatja a számára legmegfelelőbb konstrukciót, amelynek cégére szabott összeállításában értékesítési csapatunkra is támaszkodhat.
Ha kiadványaink, rendezvényeink felkeltették érdeklődését, várjuk megkeresését elérhetőségeinken!

Zámbó Brigitta
értékesítési vezető
zambo@kozlekedesvilag.hu
+36/70-679-9881
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KözlekedésVilág

A közlekedéspolitikával, közösségi közlekedéssel és közlekedési infrastruktúrával foglalkozó szaklapunk KözlekedésVilág néven, évente négy alkalommal jelenik meg, és elsősorban a hírek szakmai
háttereit és a szakma személyiségeit mutatja be. A lapban a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés
szakmai aktualitásairól egyaránt olvashatnak.
A KözlekedésVilág célcsoportjai:
• a közlekedési infrastruktúrák létesítésében, működtetésében, használatában érdekelt társaságok
topmenedzserei, cégvezetői és középvezetői;
• a közösségi közlekedés szervezésében és lebonyolításában érdekelt társaságok topmenedzserei,
cégvezetői, középvezetői és szakértői;
• a közlekedéspolitikai döntéshozók, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetői és
szakelőadói;
• a jelentősebb szállítmányozó- és fuvarozócégek vezetői;
• a közlekedésben érdekelt szakmai szervezetek, intézetek, érdekképviseletek munkatársai;
a közlekedéssel foglalkozó cégek beszállítói.
• Megjelenés: évente 4 alkalommal
• Példányszám: 900 db
• Olvasók száma: 1500–2000 fő
• Terjedelem: legalább 32 oldal
• Méret: 210x297 mm
• Terjesztés: országos
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Megjelenés

Lapszám

Hirdetések leadása

Megjelenés

Konferenciaszám

1.

III. 12.

III. 26.

KözlekedésVilág konferencia

2.

VI. 11.

VI. 25.

RepülésVilág konferencia

3.

IX. 16.

IX. 30.

4.

XII. 5.

XII. 20.

Árlista
Elnevezés

Terjedelem

Nettó ár (forint)

Címlapsztori

4 oldal + címlapkép

1 300 000

PR-cikk

2 oldal

520 000

Hirdetés, cikk

1 oldal

300 000

Hirdetés

1/2 oldal

180 000

B2, B4 oldal

1 oldal

400 000

B3 oldal

1 oldal

350 000

Dupla borító

2 oldal

650 000

Méretek:
1 oldalas hirdetés: (szélesség x magasság) 210x297 mm + 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas hirdetés: 210x146 mm + 5–5 mm kifutó
A befogadható hirdetésállomány formátuma: JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben.

Fix kedvezmények a megjelenések árából:
– egy naptári éven belüli kétszeri megjelenés esetén: 10%,
– egy naptári éven belüli háromszori megjelenés esetén: 15%,
– egy naptári éven belüli négyszeri megjelenés esetén: 20%,
– ügynökségi jutalék: 15%.

Médiaajánlat 2019

NavigátorVilág

A fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó cargo szaklapunkból az áru- és küldeménytovábbítási piac valamennyi szereplője, így a megbízói oldal is naprakész ismereteket kaphat az aktuális
tendenciákról, kihívásokról, gyakran a téma szakértőinek, az iparág meghatározó személyiségeinek
tolmácsolásában. Emberközpontú magazinunkban törekszünk arra, hogy minél több szakembert
tudjunk a szélesebb szakmai közvéleménynek is bemutatni a piac lehető legtöbb szegmenséből.
Az interjúk mellett piacelemzéseink, toplistáink, tematikus szakcikkeink segítségével mindig átfogó
képet adunk.
A NavigátorVilág célcsoportjai:
• szállítmányozással foglalkozó cégek menedzserei, vezetői, szakemberei, üzletkötői;
• közúti, vasúti, légi vagy vízi fuvarozással foglalkozó cégek menedzserei, vezetői, szakemberei;
• logisztikai menedzserek, szakemberek;
• a jelentősebb árukibocsátók logisztikai döntéshozói;
• a közlekedéspolitikai döntéshozók, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői és szakelőadói;
• a közlekedésben, fuvarozásban, szállítmányozásban érdekelt szakmai szervezetek, intézetek,
érdekképviseletek munkatársai;
• vámügynökségek szakértői.
Megjelenés: évente 10 alkalommal
• Példányszám: 1000 db
• Olvasók száma: 1500–2000 fő
• Terjedelem: legalább 40 oldal
• Méret: 210x297 mm
• Terjesztés: országos
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Megjelenés
Lapszám

Megrendelési határidő

Megjelenés

1–2.

II. 1.

II. 19.

3.

III. 1.

III. 19.

4.

III. 29.

IV. 16.

5.

V. 3.

V. 21.

6.

V. 31.

VI. 18.

7–8.

VII. 12.

VII. 30.

9.

VIII. 30.

IX. 17.

10.

X. 4.

X. 22.

11.

X. 31.

XI. 19.

12.

XI. 29.

XII. 17.

Konferenciaszám

RepülésVilág konferencia,
KözútVilág Expo

NavigátorVilág Expo

Árlista
Elnevezés

Terjedelem

Nettó ár (forint)

Címlapsztori

4 oldal + címlapkép

1 600 000

PR-cikk

2 oldal

700 000

Hirdetés, cikk

1 oldal

380 000

Hirdetés

1/2 oldal

240 000

B2, B4 oldal

1 oldal

480 000

B3 oldal

1 oldal

430 000

Dupla borító

2 oldal

800 000

Méretek:
1 oldalas hirdetés: (szélesség x magasság) 210x297 mm + 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas hirdetés: 210x146 mm + 5–5 mm kifutó
A befogadható hirdetésállomány formátuma: JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben.
Fix kedvezmények a megjelenések árából:
– egy naptári éven belüli kétszeri megjelenés esetén: 10%,
– egy naptári éven belüli háromszori megjelenés esetén: 15%,
– egy naptári éven belüli négyszeri vagy többszöri megjelenés esetén: 20%,
– ügynökségi jutalék: 15%.
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Vasúti VezetékVilág

A vasúti biztosítóberendezésekkel, távközléssel és erősáramú rendszerekkel foglalkozó, negyedévenként megjelenő szaklapunk speciálisan az ilyen rendszereket tervező, vizsgáló, tanúsító, engedélyező, gyártó, létesítő, üzemeltető cégek mérnöki állományának készül. Az olvasók többsége a két vasúti pályahálózat-működtetőnél (MÁV,
GYSEV) áll alkalmazásban, a többi olvasónk közvetlenül vagy közvetve e cégek beszállítója.
Megjelenés: évente 4 alkalommal
• Példányszám: 900 db
• Olvasók száma: 1500–2000 fő
• Terjedelem: legalább 32 oldal
• Méret: 210x297 mm
• Terjesztés: országos
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Megjelenés

Lapszám

Hirdetések leadása

Megjelenés

1.

III. 18.

III. 29.

2.

VI. 17.

VI. 28.

3.

IX. 11.

IX. 24.

4.

XI. 27.

XII. 10.

Árlista
Elnevezés

Terjedelem

Nettó ár (forint)

PR-cikk

4 oldal

1 000 000

PR-cikk

2 oldal

500 000

Hirdetés, cikk

1 oldal

300 000

Hirdetés

1/2 oldal

180 000

Hirdetés borítón

1 oldal

360 000

Méretek:
1 oldalas hirdetés: (szélesség x magasság) 210x297 mm + 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas hirdetés: 210x146 mm + 5–5 mm kifutó
A befogadható hirdetésállomány formátuma: JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben.
Fix kedvezmények a megjelenések árából:
– egy naptári éven belüli kétszeri megjelenés esetén: 10%,
– egy naptári éven belüli háromszori megjelenés esetén: 15%,
– egy naptári éven belüli négyszeri megjelenés esetén: 20%,
– ügynökségi jutalék: 15%.
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ÚTON

Az ÚTON újság közel 3400 példányban jelenik meg, névre szóló küldeményként jut el a közúti közlekedési szolgáltatókhoz, az illetékes minisztériumok, főhatóságok szakembereihez, országgyűlési képviselőkhöz, a média prominenseihez, egyetemekhez, főiskolákhoz. Az újságot a NiT Hungary tagjai
alanyi jogon kapják, és akár online formában is letölthetik a szervezet honlapjáról.

Megjelenés: évente 10 alkalommal
• Példányszám: 3400 db
• Olvasók száma: 4000 fő
• Terjedelem: legalább 32 oldal
• Méret: 210x297 mm
• Terjesztés: országos
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Megjelenés
Lapszám Megrendelési határidő

Hirdetések leadása

Megjelenés

1–2.

I. 18.

I. 25.

II. 7.

3.

II. 15.

II. 22.

III. 7.

4.

III. 18.

III. 22.

IV. 4.

5.

IV. 19.

IV. 26.

V. 10.

6.

V. 17.

V. 24.

VI. 6.

7–8.

VI. 21.

VI. 28.

VII. 11.

9.

VIII. 16.

VIII. 23.

IX. 5.

10.

IX. 13.

IX. 20.

X. 3.

11.

X. 18.

X. 25.

XI. 7.

12.

XI. 15.

XI. 22.

XII. 5.

Konferenciaszám

BUSEXPO

5 tengelyen - Biztos kézzel

Árlista
Elnevezés

Terjedelem

Nettó ár (forint)

B4 oldal

1 oldal

310 000

B2, B3 oldal

1 oldal

270 000

belső hirdetés

1/1 oldal

190 000

belső hirdetés

1/2 oldal

110 000

belső hirdetés

1/4 oldal

70 000

Méretek:
1 oldalas hirdetés: (szélesség x magasság) 210x297 mm + 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas fekvő hirdetés: 174x125 mm + 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas álló hirdetés: 85x254,5 mm + 5–5 mm kifutó
1/4 oldalas álló hirdetés: 85x125 mm + 5–5 mm kifutó
A befogadható hirdetésállomány formátuma: JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben.
Fix kedvezmények a megjelenések árából:
– egy naptári éven belüli hármszori megjelenés esetén: 5%,
– egy naptári éven belüli ötszöri megjelenés esetén: 10%,
– egy naptári éven belüli nyolcszori megjelenés esetén: 15%,
– egy naptári éven belüli tízszeri megjelenés esetén: 20%.
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Hirdetési csomagajánlataink
Alapcsomag
I.
2+1 megjelenés - 1/1 oldal
(2x 1/1 oldal a NavigátorVilág szaklapban + 1 x 1/1 oldal az ÚTON újságban)
750 000 Ft + áfa
II.
2+1 megjelenés - 1/2 oldal
(2x 1/2 oldal a NavigátorVilág szaklapban + 1 x 1/2 oldal az ÚTON újságban)
550 000 Ft + áfa

Szabadcsomag
Az alapcsomag I. tartalma + szabadon választható további 1 megjelenés
a NavigátorVilág magazin vagy az ÚTON újság bármelyikében, 1/1 oldal
900 000 Ft + áfa
Az alapcsomag II. tartalma + szabadon választható további 1 megjelenés
a NavigátorVilág magazin vagy az ÚTON újság bármelyikében, 1/2 oldal
700 000 Ft + áfa

Prémiumcsomag
Az alapcsomag I. tartalma + szabadon választható további 3 megjelenés
a NavigátorVilág magazin vagy az ÚTON újság bármelyikében
(ebből 1 megjelenés B2, B3, B4 megjelenéssel), 1/1 oldal
1 200 000 Ft + áfa
Az alapcsomag II. tartalma + szabadon választható további 3 megjelenés
a NavigátorVilág magazin vagy az ÚTON újság bármelyikében
(ebből 1 megjelenés B2, B3, B4 megjelenéssel), 1/2 oldal
1 000 000 Ft + áfa
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Rendezvények I.
A
kiadónk
szervezésében
megvalósuló
szakmai
események
meghatározó
szerepet
játszanak az „ágazat” szereplőinek életében. A konferenciák kiváló lehetőséget biztosítanak azon
partnerek bemutatkozására, akik már beszállítói, együttműködői a megbízói oldalnak, vagy
ezeken a rendezvényeken szeretnék újdonságaikról, aktualitásaikról tájékoztatni a résztvevőket.
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Rendezvények II.
KözlekedésVilág konferencia – 2019. május 29. (szerda)
A közösségi közlekedés „zárt világába” ad betekintést a KözlekedésVilág konferencia. A belföldi piacnyitásra való felkészülés a kormányzat kiemelt célja, az erről való szakmai párbeszéd egyik fóruma
ez a rendezvény. A konferencia egyik aktualitását a bürokráciacsökkentés érdekében újragondolt
intézményi környezet jelenti, amelynek tapasztalatairól elsők között lesz itt mód véleményt cserélnie
a piaci szereplőknek és a kormányzat képviselőinek.
Bajai Gabona Partnerség Találkozó – 2019. június 6–7. (csütörtök–péntek)
A Bácska hagyományosan az agrárium központja. Magyarország legnagyobb agrárkikötője megfelelő helyszíne a konferenciának, ahol rövid, frappáns szakmai előadásokat tartanak a résztvevők saját
szakterületükről, problémáikról, jobbító szándékú javaslataikról. A kampánymunkák előtt mindenki
tájékozódhat a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról,
árakról. Ez a fórum kiváló lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy egy helyen gyakorlatilag minden
érintett partnerükkel személyes tárgyalásokat folytathassanak.
RepülésVilág konferencia – 2019. szeptember 18. (szerda)
A légiközlekedésről nehéz nemzeti szinten konferenciát rendezni, hiszen a magyar piacon is alapvetően nemzetközi cégek dominálnak a személyszállításban és az árufuvarozásban. A légiközlekedésben dolgozók azonban szervesen kapcsolódnak nemzeti „rendszerekhez”, amelyek árnyalják a nemzetközi standardok szerinti működést. Valljuk, hogy e szegmens szereplőinek is kell egy olyan fórum,
ahol versenyképességük javítása érdekében a kormányzati szereplőkkel párbeszédet folytathatnak.
KözútVilág Expo – szakmai konferencia és kiállítás
2019. október 9. (szerda)
A közúti árufuvarozásban a nagyszámú piaci szereplő egymástól gyakran jelentősen eltérő problémákkal szembesül a mindennapi üzletmenetben. Ezt közös nevezőre hozni szinte lehetetlen. Így egy
„hagyományos” konferencia helyett e piaci szereplőknek olyan eseményt szervezünk, ahol a többféle
igény és elvárás áttekintése és azok megoldási lehetősége szakavatott körben kerülhet megvitatásra
– a fuvarozók szakmai szervezeteinek és a kormányzat közreműködésével.
Vasúti VezetékVilág konferencia – 2019. október 16–18. (szerda-csütörtök-péntek)
A Vasúti VezetékVilág szaklap kiadója a MÁV Zrt.-vel együttműködésben 2019-ben megszervezi a
vasúti biztositóberendezési és távközlési szakmák háromévente megrendezésre kerülő, háromnapos
szakmai konferenciáját. A két szakma legnagyobb rendszeres rendezvénye egyedülálló lehetőséget
ad a tervezői, beruházói, kivitelezői, tanúsító cégeknek, hogy az üzemeltetők (a MÁV mellett a
GYSEV és MÁV-HÉV) szakembereivel informális megbeszéléseket folytassanak, számukra bemutathassák a legújabb szolgáltatásaikat, beszámoljanak a legutóbbi projektek eredményeiről, részesei
legyenek a szakmai párbeszédnek. A konferencián kb. 400 fő vehet részt, közel kétharmaduk az
üzemeltető vállalatok mérnöki állományából kerül ki.
NavigátorVilág Expo – szakmai konferencia és kiállítás
2019. november 19–20. (kedd-szerda)
A szállítmányozás a logisztikai lánc szoftvere, ahol a megbízók elvárásainak változása elsőként jelenik meg, amelyre a választ is az e tevékenységet végzőknek kell megtalálni a
fuvarozócégekkel közösen. A logisztikai láncok működtetéséhez elengedhetetlen ismeretek
gyorsan változnak, ezek bemutatására vállalkozik ez a kétnapos rendezvény, ahol az árutovábbítás árát
és minőségét meghatározó gazdaság- és közlekedéspolitikai piaci környezet is bemutatásra kerül.

A részletes partneri ajánlatunkat rendezvényeinkre vonatkozóan
a médiaajánlat mellékletében olvashatja.
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Online
Weboldal

www.kozlekedesvilag.hu
A naponta frissülő, mindenki számára ingyenesen, teljes mértékben hozzáférhető portálunkon a napi friss
hírek mellett a nyomtatott lapjainkban megjelenő írások is teljes terjedelemben elérhetőek a megjelenést
követő egy hónapon belül, ezzel egy jól kereshető,
áttekinthető, „közös” szakmai tudásbázist hozva létre.
Látogatók száma: 15 000 fő/hó
Facebook-oldal

KözlekedésVilág

Hírlevél

Rendszeresség: heti 1x alkalom
Adatbázis: 2500 cím

Elnevezés

Méret

Nettó ár (Ft/hó)

Superbanner

728x90 px

200 000

Címoldali banner

468x60 px

Oldal banner

336x280 px

Hírlevél banner

728x90 px

Hírlevél cikk

-

80 000

120 000
80 000
90 000
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NavigátorVilág Klubkártya

!
g
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Új
Legyen Ön is a NavigátorVilág Klub tagja,
és élvezze az ezzel járó kedvezményeket!

A kártya tulajdonosa az alábbi szolgáltatásokra jogosult:
- 2 fő ingyenes részvétele a NavigátorVilág Klub eseményein évi 4 alkalommal,
- 2 fő részvétele kiállítói standdal az alábbi konferenciák valamelyikén:
* RepülésVilág konferencia
* KözlekedésVilág konferencia
* KözútVilág Expo konferencia
- 20% kedvezmény a NavigátorVilág Expo konferencia részvételi jegyéből,
- egy tetszőlegesen választott szaklap 1 éves előfizetése (nyomtatott + online verzió),
- 1 db ajándékpéldány a kiadónk által megjelentetett szakkönyvek közül,
- 1/1 oldalas grátisz hirdetés lapjaink egyikében,
- 20% kedvezmény az újságokban történő további megjelenésekből.
Ár: 600 000 Ft + áfa

Médiaajánlat 2019

Melléklet
KÖZLEKEDÉSVILÁG KONFERENCIA
Dátum: 2019. május 29. (szerda)
Helyszín: Budapest
Várható résztvevői létszám: 110–130 fő
1. A Konferencia „Arany Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 1 000 000 Ft + áfa
• 1/1 oldal színes hirdetés vagy 2/1 oldalas PR-cikk a KözlekedésVilág magazinban,
• céges logó kivetítése a konferencia előterében, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 5 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus, szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
2. A Konferencia „Ezüst Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 750 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a KözlekedésVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 3 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
3. A Konferencia „Bronz Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 500 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a KözlekedésVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
4. Kiállítói ajánlat:
Az ajánlati ár: 350 000 Ft + áfa
• helyszíni megjelenés (kiállítási terület 3x2 négyzetméteren)
• 2 db részvételi jegy a konferenciára
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással).
Korábbi rendezvények:
https://www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/kozlekedesvilag-konferencia/
https://www.kozlekedesvilag.hu/kozlekedesvilag-konferencia-kepek-prezentaciok/

Médiaajánlat 2019

Melléklet
REPÜLÉSVILÁG KONFERENCIA
Dátum: 2019. szeptember 18. (szerda)
Helyszín: Budapest
Várható résztvevői létszám: 100–130 fő
1. A Konferencia „Arany Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 1 200 000 Ft + áfa
• 1/1 oldal színes hirdetés vagy 2/1 oldalas PR-cikk a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése a konferencia előterében, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 5 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus, szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés kiállítóként (termékkel, szolgáltatással).
2. A Konferencia „Ezüst Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 900 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 3 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással).
3. A Konferencia „Bronz Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 600 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással).
4. Kiállítói ajánlat:
Az ajánlati ár: 350 000 Ft + áfa
• helyszíni megjelenés (kiállítási terület 3x2 négyzetméteren)
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában.
Korábbi rendezvény:
https://www.kozlekedesvilag.hu/repulesvilag-konferencia-2018-marcius-28-galeria-prezentaciok/
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Melléklet
KÖZÚTVILÁG EXPO
Dátum: 2019. október 9. (szerda)
Helyszín: Budapest
Várható résztvevői létszám: 130–150 fő
1. A Konferencia „Arany Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 1 200 000 Ft + áfa
• 1/1 oldal színes hirdetés vagy 2/1 oldalas PR-cikk a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése a konferencia előterében, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 5 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus, szóróanyag elhelyezése az résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
2. A Konferencia „Ezüst Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 900 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 3 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60 /336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
3. A Konferencia „Bronz Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 600 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60 /336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
4. Kiállítói ajánlat:
Az ajánlati ár: 350 000 Ft + áfa
• helyszíni megjelenés (kiállítási terület 3x2 négyzetméteren) vagy bemutatójármű, termék kiállítása
a konferenciahelyszín parkolójában,
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában.
Korábbi rendezvények:
https://www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/kozutvilag-konferencia/
https://www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/kozutvilag-expo-galeria-eloadasok/

Médiaajánlat 2019

Melléklet
VASÚTI VEZETÉKVILÁG KONFERENCIA
Dátum: 2019. október 16–18. (szerda-csütörtök-péntek)
Helyszín: Eger
Várható résztvevői létszám: 350–400 fő
1. A Konferencia „Ezüst Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 1 400 000 Ft + áfa
• 1/1 oldal színes hirdetés a Vasúti VezetékVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 3 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60 /336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással).
2. A Konferencia „Bronz Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 900 000 Ft + áfa
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60 /336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással).
3. Kiállítói ajánlat:
Az ajánlati ár: 500 000 Ft + áfa
• helyszíni megjelenés (kiállítási terület 3x2 négyzetméteren)
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában.
Korábbi rendezvény:
https://www.kozlekedesvilag.hu/vasuti-vezetekvilag-konferencia-eloadasok/
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Melléklet
NAVIGÁTORVILÁG EXPO
Dátum: 2019. november 19–20. (kedd-szerda)
Helyszín: Budapest
Várható résztvevői létszám: 140–160 fő /nap
1. A Konferencia „Arany Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 1 300 000 Ft + áfa
• 1/1 oldal színes hirdetés vagy 2/1 oldalas PR-cikk a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése a konferencia előterében, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 5 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus, szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
2. A Konferencia „Ezüst Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 1 000 000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 15 perces előadás a konferenciaprogram keretén belül,
• 3 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2019-ben féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
3. A Konferencia „Bronz Fokozatú” Partnere cím:
Az ajánlati ár: 700.000 Ft + áfa
• ½ oldal színes hirdetés a NavigátorVilág magazinban,
• céges logó kivetítése, reklámfilm-vetítési lehetőség a konferencia előterében,
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• a www.kozlekedesvilag.hu oldalon banner elhelyezése 2018-ban féléves időtartamra (468x60/336x280 pxl),
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással), bemutatójármű kiállítása a konferenciahelyszín parkolójában.
4. Kiállítói ajánlat:
Az ajánlati ár: 400 000 Ft + áfa
• helyszíni megjelenés (kiállítási terület 3x2 négyzetméteren)
• 2 db részvételi jegy a konferenciára,
• reklám, prospektus vagy szóróanyag elhelyezése a résztvevők ajándékcsomagjában,
• helyszíni megjelenés (termékkel, szolgáltatással).
Korábbi rendezvények:
https://www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/navigatorvilag-konferencia/
https://www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/navigatorvilag-expo-2018-november-20-21-prezentaciok-kepek/

CARGO Közlekedési Kft.
info@kozlekedesvilag.hu
H-1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
Tel.: +36/1-237-0243

