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W magazynie prezentujemy 
samochody ciężarowe, 
dostawcze, autobusy, 
pojazdy specjalistyczne, 
naczepy, przyczepy, środki 
zabezpieczania ładunków 
i inny sprzęt używany w 
działalności transportowej. 
Wiele uwagi poświęcamy 
sprawom przewoźników, 
eksploatacji pojazdów, 
nowym regulacjom 
prawnym, ekonomice 
transportu, infrastrukturze 
komunikacyjnej. Na naszych 
łamach znaleźć też można 
nowinki techniczne, relacje z 
imprez targowych, notowania 
z giełd samochodowych, 
porady serwisowe oraz 
artykuły o historii pojazdów 
użytkowych.

KTO NAS CZYTA:

O NAS

 z właściciele i kadra kierownicza firm 
transportowych i kierowcy;

 z producenci, importerzy, 
sprzedawcy i użytkownicy 
samochodów ciężarowych, 
dostawczych, autobusów, 
naczep, przyczep i nadwozi 
specjalistycznych;

 z producenci i dystrybutorzy 
części zamiennych, akcesoriów 
motoryzacyjnych i wyposażenia 
warsztatów;

 z właściciele i pracownicy 
warsztatów i stacji serwisowych;

 z entuzjaści motoryzacji.

Nakład: 9000 egzemplarzy

sprzedaż detaliczna: sieć sprzedaży: Ruch, Perfekt; podczas 
targów i wystaw; w czasie konferencji branżowych

wydanie elektroniczne: bezpośrednio na komputer, tablet, 
smartfon kupisz na:   

prenumerata zawierana poprzez: przedstawicieli 
handlowych, dział prenumeraty, tel. 052 584 17 47,  
dział telemarketingu, podczas targów, wystaw, konferencji

wysyłka promocyjna: przez dział marketingu wydawnictwa, 
rotacyjnie do firm z branży transportowej
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Ogólnopolski miesięcznik „Ciężarówki” jest czasopismem specjalistycznym zajmującym się tematyką transportu 
drogowego. Ukazuje się  od 1999 roku.

SPRZEDAŻ:



PLAN WYDAWNICZY
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Styczeń/luty
Elektryczna mobilność - pojazdy użytkowe i urządzenia 

specjalistyczne w zabudowach zasilane energią elektryczną;
Napędy hybrydowe;

Napędy alternatywne zasilane gazem (CNG, LNG, LPG, 
RME, biogaz)

Marzec 
Podsumowanie rynku samochodów ciężarowych, autobusów, 

samochodów dostawczych i naczep w 2017 roku;
TYLKO U NAS ! Pełna lista zakupów pojazdów polskich 

strażaków;
Giełdy ofert transportowych;

Naczepy plandekowe;
Opony ciężarowe;

Kwiecień
Samochody dostawcze do 3,5 t;

Transport chłodniczy (naczepy i zabudowy pojazdów, 
agregaty chłodnicze, akcesoria);

Przegląd olejowy – środki smarne, filtry powietrza i olejów

Maj
Transport budowlany – pojazdy (samochody ciężarowe i dostawcze oraz naczepy), 

zabudowy (wywrotki, betonomieszarki, pompy do betonu), osprzęt (żurawie 
hydrauliczne, platformy załadunkowe, siłowniki);

Klimatyzacje w samochodach użytkowych i jakość powietrza w kabinach;
Mocowanie ładunku – systemy unieruchamiania, przepisy, akcesoria

Czerwiec
Transport ponadnormatywny – naczepy, przepisy;

Najmocniejsze ciągniki siodłowe

Lipiec/sierpień
Transport przyszłości – jak zmienią się pojazdy i sposób funkcjonowania przewozów 

w latach najbliższych i nieco odleglejszych;
Elektroniczne systemy wspomagające w pojazdach użytkowych; pojazdy autonomiczne

Wrzesień
Transport spożywczy - specjalistyczne zabudowy na podwoziach samochodów 

ciężarowych i dostawczych oraz naczep, osprzęt i akcesoria;
 Karty paliwowe i aplikacje ułatwiające kierowcom i przewoźnikom 

bezgotówkowe płatności za paliwo i inne usługi;        
Szkoły jazdy ekonomicznej 

Październik
Relacja z Salonu Pojazdów Użytkowych IAA 2018 w Hanowerze; 

Samochody dostawcze; 
Pojazdy militarne; 
Przegląd olejowy; 

Opony ciężarowe na zimę

Listopad
Eksploatacja pojazdu w warunkach zimowych (ogrzewania 

niezależne, oleje, płyny, filtry, obsługa silnika i skrzyni biegów, 
obsługa naczepy);

Transport komunalny – samochody ciężarowe i dostawcze ze 
specjalistycznymi zabudowami; 

Grudzień
Nowości roku 2018 – podsumowanie premier; 

Autobusy miejskie
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 z prezentacje samochodów ciężarowych,  
dostawczych i autobusów
 z wydarzenia
 z naczepy, przyczepy, środki zabezpieczenia  
ładunku, sprzęt używany w transporcie
 z pojazdy specjalistyczne
 z części i wyposażenie warsztatów,  
porady serwisowe
 z olej, smary, filtry
 z opony
 z karty paliwowe
 z prawo
 z finanse
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CENNIK REKLAM TERMINARZ WYDAŃ
powierzchnia wymiar cena (zł)
II, III strona okładkowa 204 mm x 284 mm + spad 7.700,00

IV strona okładkowa 204 mm x 284 mm + spad 8.300,00

rozkładówka 408 mm x 284 mm + spad 12.000,00

1/1 strona 204 mm x 284 mm + spad
7.200,00

1/1 strona (ramka) 184 mm x 252 mm

junior page 140 mm x 190 mm 4.200,00

1/2 strony (pion) 100 mm x 284 mm  + spad

3.800,00
1/2 strony (pion ramka) 90 mm  x 252 mm

1/2 strony (poziom) 204 mm x 138 mm + spad

1/2 strony (poziom ramka) 184 mm x 124 mm

1/3 strony (pion) 68 mm x 284 mm + spad

2.700,00
1/3 strony (pion ramka) 58 mm x 252 mm

1/3 strony (poziom) 204 mm x 95 mm+ spad

1/3 strony (poziom ramka) 184 mm x 81 mm

1/4 strony (pion ramka) 90 mm x 124 mm
2100,00

1/4 strony (poziom ramka) 184 mm x 60 mm

1/8 strony (pion ramka) 90 mm x 60 mm

1100,001/8 strony (poziom ramka) 184 mm x 28 mm

moduł ogłoszeniowy 44 mm x 34 mm 150,00

15.01.2018 25.01.2018 

26.02.2018 05.03.2018 

26.03.2018 05.04.2018 

25.04.2018 08.05..2018 

25.05.2018 05.06.2018 

25.06.2018 05.07.2018 

24.08.2018 05.09.2018 

24.09.2018 05.10.2018 

23.10.2018 06.11.2018 

24.11.2018 05.12.2018

reklama@trucks.com.pl, busz@trucks.com.
pl, tel. kom. 784 544 692

zamów zlecenie:
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numer    termin dostarczenia materiałów    termin wydania
styczeń 

/luty

marzec 

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec/
sierpień

wrzesień

paździer-
nik

listopad

grudzień

forma dostarczanych materiałów reklamowych

Reklamy przyjmujemy w postaci plików pdf, eps, cdr 

z czcionkami zamienionymi na krzywe oraz jpg, tiff 

w rozdzielczości 300 dpi, pliki w CMYK, materiały 

przygotowane na komputer PC. Do reklam należy dodać 

po 3-5 mm spadu z każdej strony.

Do podanych cen należy doliczyć stawkę VAT obowiązującą w chwili emisji reklamy. 

Insert – indywidualna wycena.  

Art ykuł reklamow y – 100% ceny reklamy  

o tej samej powierzchni. 

Rabat y – wysokość udzielanych rabatów uzależniona  

jest od liczby emisji reklam i wynosi 5-25%. 

MEDIA

IN
FO

2018



Ceny reklam za 30-dniową kampanię na stronie www.trucks.com.pl. 
Do podanych cen należy doliczyć stawkę VAT 

Wymagania ogólne dla reklam
1. Przyjmujemy reklamy w następujących formatach: JPG, GiF, PNG, SWF (Flash).
2. Rozmiar (w pikselach) oraz waga (w kilobajtach) reklam nie może przekraczać wartości  podanych  
w specyfikacji poszczególnych form reklamowych.
3. Nazwy poszczególnych reklam (plików) nie mogą zawierać spacji ani polskich liter. 
4. Za komplet materiałów uznajemy kreację wykonaną zgodnie ze specyfikacją poszczególnych form reklamy  
oraz nazwaną zgodnie z konwencją nazewnictwa, jak również URL na jaki ma kierować kreacja.

Billboard 1300 zł
970x100 px, waga do 60 kb, jpg, gif (animowany), flash

Doublebillboard 1500 zł
970x200 px, waga do 85 kb, jpg, gif (animowany), flash

Triboard 2500 zł
970x300 px, waga do 60/85 kb, flash

Banner 1100 zł
468x60 px, waga do 55/65 kb, flash

Prostokąt (Rectangle) 450 zł
180x150 px, waga do 30 kb, jpg, gif (animowany), flash

Boks średni 200 zł
300x60 px, waga do 30 kb, jpg, gif (animowany), flash

Boks duży 500 zł
300x320 px, waga do 60 kb, jpg, gif (animowany), flash

www.trucks.com.plCIĘŻARÓWKI
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ODWIEDŹ NAS NA

Facebooku www.facebook.com/ciezarowki.magazyn
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NEWSLETTER
zapisując się do NEWSLETTERA
otrzymasz bezpłatnie  

 z wybrane artykuły z miesięcznika 
 z informacje o wydarzeniach  
w branży transportowej
 z wiadomości o nowościach rynkowych 
 z prezentacje samochodów  
ciężarowych, dostawczych,  
autobusów, naczep, sprzętu  
specjalistycznego używanego  
w transporcie
 z prezentacje nowości  
serwisowe
 z oferty pracy 
 z ogłoszenia branżowe
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zapraszamy  
do współpracy

Adres redakcji
85-738 Bydgoszcz,  
ul. Szajnochy 2
e-mail: redakcja@trucks.com.pl

Redaktor naczelny:
Sławomir Rummel
tel. 784 529 361
Redakcja:
tel. 784 545 960

Reklama:
Robert Busz
tel. kom. 784 544 692
e-mail: reklama@trucks.com.pl 
marketing@trucks.com.pl;  
busz@trucks.com.pl

Prenumerata:
tel. 52 584 17 47, 584 17 57

Wydawca:
„APRA” sp. z o.o.
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, 
ul. Bażancia 1
tel./fax  52 584 17 40
e-mail: apra@apra.pl

www.trucks.com.pl
www.facebook.com/ciezarowki.magazyn

CIĘŻARÓWKI
TRANSPORT SERWIS  SPEDYCJA


