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RYNEK WÓZKÓW WID£OWYCH W POLSCE
Badanie rynku pierwotnego i wtórnego wózków wid³owych.
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O publikacji

Dane techniczne: 
Objêtoœæ: Ok. 100  stron formatu A-4
Nak³ad: Plik do pobrania na stronach www.log4.pl oraz www.log4badania.pl

Edytorial:  

Dystrybucja: 

  

         

       

          

Portal log4.pl jest miejscem komunikacji biznesowej z klientami, bran¿y gospodarki magazynowej i logistyki wewnêtrznej. 
Kolejne lata doœwiadczenia na rynku, to wiele przedsiêwziêæ do których nale¿¹ “elektroniczny” EMIL oraz “Bezpieczny Magazyn” 
i inne tematyczne publikacje. Poruszamy w nich problematykê, która jest poszukiwanym Ÿród³em wiedzy i informacji 
o produktach, rozwi¹zaniach, ofercie rynkowej.      

Termin przyjmowania materia³ów 15 kwietnia 2021 roku.

Na stronach internetowych portalu log4.pl, log4badania.pl, www.emillog4.pl,
www.bmlog4.pl  oraz drukowana limitowana edycja do dystrybucji 

na konferencjach i spotkaniach bran¿owych. 

Raport “Widlak List 2021”, to kompendium wiedzy na temat rynku wózków wid³owych, pierwotnego i wtórnego,
przygotowujemy analizê sytuacji gospodarczej w jakiej przysz³o realizowaæ sprzeda¿. Analizy i opracowania
 zawieraj¹ce dane szczegó³owe o wózkach wid³owych pozwol¹ na ocenê kierunku rozwoju rynku i trendach 
kszta³tuj¹cych popyt. Dane historyczne umo¿liwi¹ przygotowanie precyzyjnych strategii rozwoju wózków wid³owych. 
Opinie i komentarze znanych postaci rynku wózków wid³owych i rynków pokrewnych s¹ istotnym uzupe³nieniem 
treœci raportu.     
   

Termin przyjmowania zg³oszeñ 2 kwietnia 2021 roku.

Komentarze
Opinie i komentarze znanych postaci na rynku wózków wid³owych, analizuj¹cych sytuacjê
i prognozuj¹cych dalszy rozwój rynku. 

Raport
Sytuacja gospodarcza Polski, w jakiej rozwija siê rynek wózków wid³owych

Rynek leasingu wózków wid³owych

Widlak List 2021Tytu³:  

Rynek powierzchni przemys³owych i magazynowych

Termin publikacji 26 kwietnia 2021 roku.

Wartoœæ rynku wózków wid³owych

Rynek wózków wid³owych

Jesteœmy jedynym portalem w Polsce, który zajmuje siê badaniami rynku wózków wid³owych, dotychczasowe publikacje 
mimo wielu uwag przyjête zosta³y przez rynek pozytywnie. Traktujemy swoje dzia³ania bardzo powa¿nie, staramy siê nak³oniæ 
firmy do dzielenia siê informacj¹ o sprzeda¿y wózków wid³owych i s¹ firmy, które dziel¹ siê z nami t¹ informacj¹, to sprawia, 
¿e raport “ Widlak List 2021” stanie siê kolejny raz Ÿród³em wiedzy o rynku wózków wid³owych.  

Wózki wid³owe w ujêciu iloœciowym, wed³ug rodzaju i udŸwigu, analiza trendu w segmencie czo³ówek, 
rynek wózków wid³owych na tle rynku europejskiego. 



Cennik

 

Ok³adki:

         II strona ..4000,-PLN
        III strona ..3500,-PLN
        IV strona ..4500,-PLN

Podane ceny s¹ cenami netto, doliczyæ nale¿y 23% podatek VAT.

Warunki Techniczne:

Zdjêcia oraz inne elementy grafiki rastrowej sk³adaj¹ce siê na reklamê powinny posiadaæ rozdzielczoœæ 300 DPI.

Reklamy przyjmowane s¹ równie¿ w formacie TIFF. Tak przygotowana bitmapa musi posiadaæ rozdzielczoœæ 

300 DPI oraz przestrzeñ barwn¹ CMYK. 

Reklama powinna byæ przygotowana na wymiar wed³ug wielkoœci zamówionego modu³u, powiêkszone o 3 mm

spadu w bokach modu³u, które dochodz¹ do krawêdzi strony. Reklamy przyjmowane s¹ w formatach EPS. 

Wszystkie czcionki powinny byæ zamienione na krzywe. Reklamy wraz z wszystkimi sk³adaj¹cymi siê na nie 

elementami (np. zdjêciami) powinny byæ przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK.

Nie dopuszcza siê reklam zawieraj¹cych elementy w przestrzeni RGB lub u¿ywaj¹cych 

kolorów z palet PANTONE oraz innych ró¿nych od CMYK.

Cennik wa¿ny od 1 stycznia  2018 roku

Raport “Widlak List 2021” bêdzie kolejnym dostêpnym w internecie opracowaniem,
staj¹c siê Ÿród³em wiedzy o rynku wózków wid³owych w Polsce. Dostêpny dla wszystkich
u¿ytkowników internetu, zapewnia maksymalne dotarcie do zainteresowanych grup
dzia³aj¹cych w szeroko rozumianej bran¿y gospodarki magazynowej i logistyki. To jest
niew¹tpliwie zaleta raportu, ³atwy niczym nie blokowany dostêp do zawartoœci.  

Firmy z abonamentem b2b  na portalu log4.pl - 10% rabatu

Artyku³ 

sponsorowany

1600,-PLN  
Cena - 3000,-PLN.

1\1 strony

205 x 292 mm (netto)

211 x 298 mm (brutto)

Reklama

Reklama

1\2 strony
205 x 142 mm (netto)
211 x 148 mm (brutto)

Reklama
1\3 strony

205 x 100 mm (netto)

211 x 106 mm (brutto)

Cena - 1800,-PLN.

Cena - 1300,-PLN.



Widlak List  - zamówienie Portal Log4.pl
Ul. Szarych Szeregów 23. 60-462 Poznañ

Tel: 61 847 49 08; Fax: 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl;Website: www.log4.pl  

NIP::

Razem wartoœæ zamówienia netto:

Modu³ reklamowy Wielkoœæ
Cena

jednostkowa Rabat Wartoœæ

PLN netto+VAT

Nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowoœæ:

Telefon:

Fax

Adres E-mail:

Bran¿a:

Zamawiam:

Wartoœæ zamówienia s³ownie:Wartoœæ zamówienia:Wartoœæ zamówienia:

Termin p³atnoœci:

Piecz¹tka firmowa:

Inne:

Data i podpisData i podpis

Wydawca: LOG4.PL  Andrzej Szymkiewicz, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznañ

NIP: 9720481162;  REGON: 634238765; 


