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NAJSZERSZY ZASIĘG!!!

Serwis Expert to czasopismo

poświęcone działalności i wyposażeniu
stacji serwisowych oraz diagnostycznych,
szczególnie obsługujących segment
pojazdów użytkowych - dostawczych,
ciężarowych, autobusów, naczep
i przyczep.
Przydatne i ciekawe informacje znajdą
w nim również właściciele i operatorzy
placówek obsługujących maszyny
budowlane i rolnicze, w tym serwisów
mobilnych.

BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA
BEZPOŚREDNIE DOTARCIE
• wysyłka pocztowa do profesjonalistów
(serwisy, warsztaty, stacje obsługowe)
• dystrybucja podczas najważniejszych
wydarzeń branżowych
• wersja elektroniczna on-line
oraz PDF do pobrania na komputer
i urządzenia mobilne
• dostępność w sieciach dystrybucji
prasy, jako dodatek do miesięcznika
Truck & Van

OBECNOŚĆ NA NAJWAŻNEJSZYCH WYDARZENIACH BRANŻOWYCH
Czasopismo jest dystrybuowane bezpłatnie podczas najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce
(m.in. wiosenne Targi Techniki Motoryzacyjnej TTM w Poznaniu oraz jesienne Targi InterCars
w Warszawie), a także trafia w bezpłatnej wysyłce bezpośredniej, kierowanej do sprecyzowanej grupy
profesjonalnych odbiorców, związanych z działalnością serwisów pojazdów użytkowych.
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Zapraszamy do prezentacji w naszym czasopiśmie branżowym.
Serwis Expert ukazuje się dwa razy w roku
i jest dystrybuowany bezpłatnie podczas najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce.
nr 1 – marzec............................ TTM/MotorShow w Poznaniu
nr 2 – wrzesień......................... Targi Inter Cars w Warszawie
Serwis Expert trafia także w bezpłatnej wysyłce
bezpośredniej, kierowanej do sprecyzowanej grupy
profesjonalnych odbiorców, których bazę stale rozbudowujemy
i aktualizujemy.
Jako bezpłatny dodatek do miesięcznika Truck & Van jest
również dostępny m.in. w salonach Empik oraz sieciach
dystrybucji prasy (Polperfect).

W każdym numerze Serwis Expert przedstawimy
najciekawsze rozwiązania organizacyjne,
nowoczesne instalacje, maszyny i narzędzia, bez
których żaden współczesny obiekt nie mógłby
funkcjonować. Przedstawiamy nowości branżowe,
przybliżamy najnowsze technologie i produkty,
pokazujemy najciekawsze rozwiązania i tendencje.

Z każdym wydaniem docieramy do właścicieli i kierowników:
• wszystkich autoryzowanych serwisów pojazdów
dostawczych, ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep
• stacji obsługowych, zrzeszonych w sieciach
specjalistycznych
• serwisów i warsztatów niezależnych
• serwisów ogumienia i wyposażenia dodatkowego
(np. agregatów, osi, tachografów itp.)
• mobilnych serwisów maszyn budowlanych i rolniczych
• stacji kontroli pojazdów
• flot pojazdów użytkowych, obsługiwanych we własnych
warsztatach i stacjach obsługi

Tematy prezentowane w Serwis Expert to m.in.:
• wyposażenie techniczne serwisów i stacji
obsługowych
• konstrukcje obiektów i niezbędne instalacje
• diagnostyka
• części zamienne i komponenty
• ogumienie
• blacharstwo i lakiernictwo
• paliwa, oleje, materiały eksploatacyjne
• usługi dodatkowe

PROPONUJEMY
TRZY SPOSOBY PUBLIKACJI:

REKLAMA:

1/3 x A4............................................................1800 zł
1/2 x A4............................................................2900 zł
1 x A4...............................................................4900 zł

zzreklama
zzartykuł promocyjny
zzpakiet: reklama + artykuł promocyjny

Okładka II .......................................................6900 zł
Okładka III ......................................................5800 zł
Okładka IV ......................................................6900 zł

Możliwe są również inne formy promocji
i prezentacji. Ponadto nasze wydawnictwo
specjalizuje się w opracowywaniu katalogów,
broszur i ulotek firmowych zgodnych
z wymaganiami korporacyjnymi.
Zapraszamy do indywidualnych rozmów.

jednostronicowy............................................. 3500 zł
dwustronicowy................................................ 4500 zł

ARTYKUŁ PROMOCYJNY:

REKLAMA + ARTYKUŁ PROMOCYJNY:

Reklama ½ str. + artykuł 1,5 strony................ 4900 zł
Reklama 1 str. + artykuł 1 strona................... 5900 zł
ceny netto

info@serwis-expert.pl
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Zobacz nasze wszystkie aktywności:

Truck Van
&

www.truck-van.pl

Katalogis net

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
ul. L. Staffa 31, 01-884 Warszawa
tel. 22 213 88 28, fax. 22 205 07 57
www.kmg-media.pl

