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Tisztelt Partnerünk! 
Piacvezető 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. 
Több mint 20 éves tapasztalattal elsődleges célunk, hogy szaklapjaink 
és rendezvényeink a piacon felmerülő minden igényt kielégítsék, hozzáadott értéket 
és információt nyújtva partnereinknek, egyre szélesebb megbízói körben. 

A NavigátorVilág, a KözlekedésVilág és a Vasúti VezetékVilág szaklapjaink 
megjelenésükkel hozzájárulnak a szakmai párbeszédhez és ismeretterjesztéshez. 
Online felületeinken (honlap, Facebook) naponta friss logisztikai témájú cikkeket, 
információkat jelentetünk meg. A gyárkapun kívüli árumozgatás témájába szervezzük 
a legtöbb konferenciát – amelyek között húszéves múltra visszatekintő is van – 
hajózási, légi, közúti és vasúti fuvarozás és szállítmányozás témakörökben. 
Lapjainkban lehetőség van támogatott (PR) cikkek és hirdetések elhelyezésére, illetve 
webes felületeinken is többféle formában biztosítjuk azok megjelenését. 
Partnereinknek a szakmai konferenciáinkon is lehetőséget nyújtunk támogatói, kiállítói 
és partneri részvételre. Konferenciatámogatói csomagjaink része a lapokban való 
megjelenés, részvételi jegyek vásárlása és előadás tartása is, 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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NavigátorVilág 
A fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó cargo szaklapunkból a logisztikai 
piac valamennyi szereplője, így a megbízói oldal is naprakész ismereteket kaphat 
az aktuális tendenciákról, kihívásokról a téma szakértőinek, az iparág meghatározó 
személyiségeinek tolmácsolásában. Személyközpontú 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;
• l ogisztikai menedzserek, szakemberek;
•  a jelentősebb árukibocsátók logisztikai döntéshozói;
•  a közlekedéspolitikai döntéshozók, valamint a közlekedésért (logisztikáért) 

és gazdaságfejlesztésért felelős szaktárcák vezetői és szakelőadói;
•   a közlekedésben, fuvarozásban, szállítmányozásban érdekelt szakmai szervezetek, 

intézetek, érdekképviseletek munkatársai;
•   vámügynökségek szakértői.

•   Megjelenés: évente 10 alkalommal

•  Példányszám: 1000 db

•  Terjedelem: 56 oldal

•  Méret: 210x297 mm 

•  Terjesztés: országos 
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Megjelenések 
Lapszám Megrendelési 

határidő 
Hirdetések 
leadása Megjelenés 

1–2. I. 29. II. 5. II. 19.

3. II. 26. III. 5. III. 19.

4. III. 26. IV. 1. IV. 16.

5. IV. 23. IV. 30. V. 14.

6. V. 28. VI. 4. VI. 18.

7–8. VII. 2. VII. 9. VII. 23.

9. VIII. 27. IX. 3. IX. 17.

10. IX. 24. X. 1. X. 15.

11. X. 22. X. 29. XI. 12.

12. XI. 19. XI. 26. XII. 10.

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
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Méretek:
1 oldalas hirdetés: 
(szélesség x magasság) 210x297 mm 
+ 5–5 mm kifutó
1/2 oldalas hirdetés: 175x126 mm 
A befogadható hirdetésállomány 
formátuma:
JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben. 

Fix kedvezmények
a megjelenések árából: 
1.  egy naptári éven belüli kétszeri 

megjelenés esetén: 10%, 
2.  egy naptári éven belüli háromszori 

megjelenés esetén: 15%, 
3.  egy naptári éven belüli négyszeri 

megjelenés esetén: 20%, 
4.  ügynökségi jutalék: 15%. 
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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 

vezetői,  szakértői;
•  a közlekedéspolitikai döntéshozók, valamint a szaktárca 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

•   Terjedelem: 32 oldal

•   Méret: 210x297 mm

•   Terjesztés: országos 
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Megjelenések 
Lapszám Hirdetések leadása Megjelenés 

1. II. 26. III. 11. 

2. VI. 2. VI. 14. 

3. IX. 2. IX. 15.

4. XI. 19. XII. 2.

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: 175x126 mm 
A befogadható hirdetésállomány 
formátuma:
JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben. 

Fix kedvezmények
a megjelenések árából: 
1.  egy naptári éven belüli kétszeri 

megjelenés esetén: 10%, 
2.  egy naptári éven belüli háromszori 

megjelenés esetén: 15%, 
3.  egy naptári éven belüli négyszeri 

megjelenés esetén: 20%, 
4.  ügynökségi jutalék: 15%. 

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



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

Médiaajánlat 2021 

Vasúti VezetékVilág 
A vasúti biztosítóberendezésekkel, távközléssel és erősáramú rendszerekkel foglalkozó, 
negyedévenként megjelenő szaklapunk speciálisan az ilyen rendszereket megrendelő 
beruházó, tervező, vizsgáló, tanúsító, engedélyező, gyártó, létesítő, üzemeltető cégek 
mérnöki állományának készül. Az olvasók többsége a négy legnagyobb 
vasúti pályahálózat-működtetőnél (MÁV, GYSEV, MÁV-HÉV, BKV) áll alkalmazásban, 
a többi olvasónk közvetlenül vagy közvetve e cégek beszállítója.

•   Megjelenés: évente 4 alkalommal

•   Példányszám: 900 db

•   Terjedelem:  32 oldal

•   Méret: 210x297 mm

•   Terjesztés: országos 

 

   Terjesztés: országosés: országos

t Újpesti rakpart 7.
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Megjelenések 
Lapszám Hirdetések leadása Megjelenés 

1. II. 26. III. 12.

2. V. 31. VI. 11.

3. VIII. 30. IX. 10.

4. XI. 29. 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: 175x126 mm 
A befogadható hirdetésállomány 
formátuma:
JPG, TIF, PDF - legalább 300 dpi-ben. 

Fix kedvezmények
a megjelenések árából: 
1.  egy naptári éven belüli kétszeri 

megjelenés esetén: 10%, 
2.  egy naptári éven belüli háromszori 

megjelenés esetén: 15%, 
3.  egy naptári éven belüli négyszeri 

megjelenés esetén: 20%, 
4.  ügynökségi jutalék: 15%. 
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Online megjelenések 

www.kozlekedesvilag.hu

A naponta frissülő, mindenki számára ingyenesen, teljes mértékben hozzáférhető 
portálunkon a nyomtatott lapjainkban megjelenő írások teljes terjedelemben elérhetőek 
a megjelenést követő egy hónapon belül, ezzel egy jól kereshető, áttekinthető, „közös” 
szakmai tudásbázist hozva létre.

Látogatók száma: 8500 fő/hó 

Hirdetési lehetőségek:
•  superbanner (1175 pixel széles, 90–160 pixel magas): 

exkluzív megjelenési lehetőség, egyszerre csak egy partner számára érhető el: 
300 000 forint/hó

•  hírbanner (750 pixel széles, 90–160 pixel magas):
exkluzív megjelenési lehetőség, egyszerre csak egy partner számára érhető el: 
250 000 forint/hó

•  honlapbanner (336 pixel széles, 90 vagy 280 pixel magas): 
folyamatosan látszó: 210 000 forint/hó; rotációban látszó: 150 000 forint/hó
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KözlekedésVilág Facebook-oldal
A naponta frissülő Facebook-oldalunkon jellemzően a honlapunkon megjelent cikkeket, 
videókat ajánljuk a követőinknek, vagyis alapvetően logisztikai témájú írások és 
esemény-beharangozók jelennek meg e felületen.

Követők száma: 850 fő

Hirdetési lehetőség:
• kiemelt-Facebook poszt: 100 000 forint/alkalom  

NavigátorVilág Hírlevél
A honlapunkon megjelent cikkeket, videókat ajánljuk a rendszeres hírlevélben, vagyis 
alapvetően logisztikai témájú írások és esemény-beharangozók jelennek meg benne.  
Rendszeresség: egy-kéthetente

Adatbázis: 3000 címzettnek a Mailchimp rendszerén keresztül kiküldve

Hirdetési lehetőségek:
• hírlevélbanner (750 pixel széles, 90–280 pixel magas): 150 000 forint/alkalom
• hírlevélcikk: 130 000 forint/alkalom
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Rendezvénynaptár
Az időpont-változtatás jogát fenntartjuk.

NavigátorVilág – Dunai hajózás online konferencia
2021. február 24. (szerda)
A NavigátorVilág logisztikai szaklap több év kihagyás után 2021-ben újra dedikált 
konferenciát szervez a dunai árufuvarozásról. A pandémiás helyzet miatt a konferencia 
online kerül lebonyolításra február 24-én, szerdán, 9–13 óra között. A részvétel 
díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A programot úgy állítottuk össze, hogy az a dunai 
fuvarozásban érdekeltek vagy az iránt érdeklődők számára legyen érdekes, így speditőri, 
fuvarozói, kikötői, termináli, konténeres és gabonás témákban kértünk fel előadókat. Az 
előadások után a résztvevők és az előadók moderált beszélgetése zárja a konferenciát, 
emiatt a résztvevők száma korlátozott. Az előadások és a beszélgetés szerkesztett 
változata a NavigátorVilág 2021. márciusi és áprilisi számaiban lesz olvasható.

NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás online konferencia
2021. április 21. (szerda)
A NavigátorVilág logisztikai szaklap egy régi szakmai hagyományt éleszt újra azzal, 
hogy dedikált konferenciát szervez a vasúti árufuvarozás aktualitásairól. A programot 
úgy állítjuk össze, hogy a vasúti árufuvarozásban érdekeltek vagy az iránt érdeklődők 
számára egyaránt érdekesek legyenek, így a speditőrök, a vasútvállalatok és a hatóság 
képviselői is előadnak majd, felvetve azokat a témákat, amelyek jelenleg vagy a jövőben 
kihívás elé állíthatják a piaci szereplőket – legyenek azok vágányzárak, átépítések, 
a szabályzatok és jogszabályok változásai, netán a közlekedéspolitika új irányai.

RepülésVilág AIR CARGO DAY HUNGARY 2021 konferencia
2021. május
A légi árufuvarozásról nehéz nemzeti szinten konferenciát rendezni, hiszen egy 
légikikötő több száz kilométeres sugarú körből vonzhatja az árualapot, országhatárokra 
való tekintet nélkül. A magyar piac alapvetően a BUD Airporton elérhető 
szolgáltatásokra épül, ezen keresztül kapcsolódik be legnagyobb arányban a nemzetközi 
légi árufuvarozásba. A légiközlekedésben dolgozók azonban szerves összeköttetésben 
állnak a nemzeti „rendszerekkel” is, egyféle elosztóközponti szerepet betöltve, ami 
nemzeti sajátosságokkal árnyalja a nemzetközi standardok szerinti működést. Valljuk, 
hogy e szegmens szereplőinek is kell egy olyan fórum, ahol a versenyképességük 
javítása érdekében a kormányzati szereplőkkel párbeszédet folytathatnak.
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Vasúti VezetékVilág konferencia ¦ 2021. szeptember eleje
A vasúti biztositóberendezési szakma legnagyobb rendszeres rendezvénye egyedülálló 
lehetőséget ad a tervezői, beruházói, kivitelezői és tanúsítócégeknek, hogy az 
üzemeltetők (a MÁV mellett a GYSEV, a BKV 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. 250 fő vesz részt, közel kétharmaduk jellemzően az 
üzemeltető vállalatok mérnöki állományából kerül ki. A 2021-es rendezvény újdonsága 
a vasúti távközlési szekció lesz, amely területnek eddig nem volt évenkénti eseménye.

KözútVilág 2021 konferencia ¦ 2021. október eleje
A közúti fuvarozók legnagyobb hazai szakmai konferenciája az árufuvarozásban dolgozó 
nagyszámú piaci szereplő egymástól gyakran jelentősen eltérő problémáit hozza közös 
nevezőre. Olyan eseményt szervezünk, ahol a többféle igény és elvárás áttekintése 
és azok megoldási lehetősége szakavatott körben kerül megvitatásra a konferencia 
szponzorainak és támogatóinak köszönhetően, a fuvarozók szakmai szervezeteinek és 
a kormányzat közreműködésével.

Szállítmányozás 2021 konferencia ¦ 2021. november vége
A Magyar Szállítmányozók Szövetségének (MSZSZ) támogatásával szervezett 
konferenciánk az év legnagyobb hazai szakmai eseménye a gyárkapun túli árumozgatás 
szervezését végző társaságok életében. A szállítmányozás a logisztikai lánc szoftvere, 
ahol a megbízók elvárásainak változása elsőként jelenik meg. A logisztikai láncok 
működtetéséhez elengedhetetlen ismeretek gyorsan változnak, ezek bemutatására 
vállalkozik rendezvényünk. A plenáris programban az árutovábbítás árát és minőségét 
meghatározó gazdasági és közlekedéspolitikai piaci környezetet mutatjuk be, amit a 
szállítási módok szerinti bontásban szekcióülések követnek. Évről évre egyre nagyobb 
siker a szakmai állásbörzénk, 2019-ben 250 fő regisztrált látogatónk volt 18 kiállítónk 
standján.

Konferenciatámogatói és hirdetési csomagokkal kapcsolatban kérje cégre szabott ajánlatunkat!

A rendezvények Általános Szerződési Feltételei a www.kozlekedesvilag.hu honlapunkon érhetőek el!


