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Logistyka
Log4.pl to portal wymiany 
informacji. Gromadzi najświeższe 
wiadomości o sytuacji na rynku, 
zmianach kadrowych, przepisach 
czy nowinkach technicznych.

Magazyn
Log4.pl to nie tylko logistyka. Portal 
podaje informacje o gospodarce 
magazynowej. Czytelnik znajdzie 
tu m.in. obszerną listę ofert 
dostawców usług i sprzętu.
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PRODUKTY

Setki produktów
Na stronie Log4.pl jest 618 aktywnych 
ofert produktów. Wszystkie oferty 
podzielono na odpowiednie 
działy, np. automatyka, systemy 
składowania, wózki widłowe itd.

Producenci
Na stronie znajduje się stale 
aktualizowana baza firm (246 
wizytówek). Można w niej znaleźć 
uznanych dostawców z podziałem 
na specjalizację branżową.
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OPINIE FACHOWCÓW

Profesjonaliści
Portal Log4.pl współtworzą fachowcy. W licznych publikacjach 
dostępnych za darmo na stronie specjaliści nie tylko dzielą się 
swoją wiedzą, ale także komentują bieżące wydarzenia, zmiany 
przepisów czy wpływ na branżę nowych rozwiązań prawnych.

Tomasz
Chojnacki

Mariusz
Kołodziejczak

Sylwia Świątek- 
-Żołyńska

Marcin
Figlarek
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SZKOLENIA I KONFERENCJE

Szkolenia
Na Log4.pl są też oferty szkoleń. Aby być na bieżąco z sytuacją 
w branży oraz by nadążyć za jej szybkim rozwojem, można 
skorzystać z dostępnych kursów. Ich uczestnicy mają pewność, 
że wiedza, którą zdobędą, jest rzetelna i podawana wyłącznie 
przez fachowców.

Konferencje
Dla specjalistów ważne są konferencje. 
Wydarzenia tego typu pozwalają 
obserwować nowe trendy branżowe, 
zdobywać nowe kontakty oraz wiedzę. 
Portal Log4.pl zapewnia najświeższe 
informacje o nadchodzących 
konferencjach, targach czy innych 
ważnych wydarzeniach w branży.
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PUBLIKACJE CYFROWE

E-publikacje
Strona Log4.pl zawiera darmowe publikacje. Są one dostępne 
dla wszystkich czytelników bez żadnych opłat i bez konieczności 
logowania. Periodyki dotyczą rynku logistyki, bezpieczeństwa 
w magazynie, wózków widłowych, a także palet i pooli paletowych.

Na Log4.pl ukazuje się 5 dużych tytułów:
Elektroniczny Miesięcznik Informacji 
Logistycznej, Bezpieczny Magazyn, Palety, 
Widlak List i Logistyczne Marki
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Log4.pl Bezpieczny
Magazyn

EMILLog4.pl

WIZYTÓWKA DUALNA

Wpisy adresowe
Wpis adresowy na Log4.pl, EMIL oraz Bezpieczny Magazyn, pod 
który „podpięte” są wszelkie informacje publikowane na stronach 
internetowych wydawnictwa. Dane wizytówek są wyróżnione logo 
i podstawowymi informacjami o aktywności firmy.

Wykorzystując efekt 
synergii, zwiększa się 
liczbę użytkowników 
chcących zapoznać 
się z informacjami 

zawartymi na stronie 
oraz wizytówce 

biznesowej

Wykorzystując efekt 
synergii, zwiększa się 
liczbę użytkowników 
chcących zapoznać 
się z informacjami 

zawartymi na stronie 
oraz wizytówce 

biznesowej
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STATYSTYKI LOG4.PL

Garść statystyk
Głównym elementem 
informacyjnym 
portalu są fachowe 
publikacje o produktach 
i rozwiązaniach 
oferowanych przez 
czołowych dostawców 
sprzętu i wyposażenia 
dla gospodarki 
magazynowej i logistyki. 
Wejścia w oferty 
(kliki) rejestrowane są 
w systemie, pokazując 
kierunki rozwoju rynku 
logistycznego.
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REKLAMA NA LOG4.PL

Reklama na Log4.pl
Log4.pl to doskonałe miejsce na reklamę. Na stronę trafiają głównie 
fachowcy zainteresowani branżą logistyczną i magazynową. Wśród 
nich dużą grupę stanowią osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

TOP1
Baner rozwijany o wym. 
1200×70px. Po „najechaniu” 
kursorem powiększa się 
do 1200×300px. Może 
być wyświetlany w trzech 
różnych lokalizacjach.

A2
Baner 792×150–300px. 
Wyświetla się na podstronach 
ofert, aktualności i innych 
stronach informacyjnych. 
Publikowany w dwóch 
lokalizacjach na stronie.

B3
Baner boczny 384×150–300px. 
Wyświetla się na bocznym 
panelu stron informacyjnych 
portalu. Publikowany 
w blokach informacyjnych 
strony głównej.
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