Tο περιοδικό που σε…
μεταφέρει στο μέλλον!

2019
MEDIA KIT

Το εξειδικευμένο περιοδικό
που επιλέγει ο σύγχρονος
αυτοκινητιστής για την
ενημέρωσή του
Το περιοδικό “Επαγγελματικό Όχημα by
YouΤruck” είναι ένα ενημερωτικό έντυπο μέσο,
με εξειδίκευση στην αγορά του επαγγελματικού
οχήματος και των οδικών μεταφορών. Η συνέπεια
κυκλοφορίας, η ποιότητα της εκτύπωσης και η
έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα που το απαρτίζει,
το καθιστούν ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά και
αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας και προβολής
των εταιριών/εμπόρων του κλάδου.
Μέσω, αφενός της επίκαιρης και πλούσιας
θεματολογίας του και αφετέρου των
πρωτοποριακών εφαρμογών και της διαδραστικής
διαφήμισης (Augmented Reality) απευθύνεται
στον σύγχρονο αυτοκινητιστή που απαιτεί έγκυρη
και έγκαιρη ενημέρωση.

Ζήστε την εμπειρία
του Augmented Reality!
Το περιοδικό ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ by
YouΤruck είναι το πρώτο ψηφιακό περιοδικό του
κλάδου. Η εφαρμογή YouΤruck Active επιτρέπει
στον αναγνώστη να «ζωντανέψει» τις σελίδες
του περιοδικού και να απολαύσει διαφημιστικά
σποτ και διαδραστική πληροφόρηση,
σκανάροντας απλά τις σελίδες με το κινητό ή
το tablet. Επίσης, δίνει την δυνατότητα στον
διαφημιζόμενο να καταχωρίσει την εταιρία του
στον επαγγελματικό διαδραστικό κατάλογο της
εφαρμογής και να προωθεί pop up messages
ή banners που θα προβάλλονται στον χρήστη.
Ενσωματώνει παράλληλα την υπηρεσία Danger
Button, ένα κουμπί κινδύνου που εκπέμπει SOS
σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων όταν κάποιος
οδηγός βρεθεί σε κίνδυνο ή ανάγκη.

e-magazine
Διαβάστε όλα τα τεύχη του περιοδικού
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ by YouΤruck στο
κινητό ή το tablet σας, μέσα από το ηλεκτρονικό
περίπτερο issuu
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TRUCK I PICK-UP I VAN I BUS

www.youtruck.gr

2,90 €

by

Ενημέρωση

Η προετοιμασία των κατασκευαστών

Mercedes-Benz FutureLab

Μια ματιά στα... παρασκήνια του μεγαλύτερου κατασκευαστή
επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Τα πάντα για το
επαγγελματικό όχημα
και τις μεταφορές

Νέο Opel Combo

Συγκεντρώνει επίκαιρη θεματολογία
με τα νέα του κλάδου, ειδήσεις,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και δοκιμές
νέων επαγγελματικών οχημάτων, τεχνικά
άρθρα κλπ.

Αυτή είναι η 5η γενιά του πολυχρηστικού vanette, που θα
παρουσιαστεί στο Ανόβερο και ξεκινά άμεσα πωλήσεις.

Bus Life
Στήλη αφιερωμένη αποκλειστικά
στον ευρύτερο κλάδο του αστικού
- υπεραστικού - τουριστικού και
μικρομεσαίου λεωφορείου, καθώς και σε
όσα σχετίζονται με αυτόν, όπως εταιρίες
ελαστικών, λιπαντικών, πετρελαιοειδών,
συνεργεία, τουριστικές μεταφορές κλπ.

Service Truck & Bus
Ένας οδηγός με όλες τις λύσεις σχετικά
με την συντήρηση των επαγγελματικών
οχημάτων.

Επαγγελματικό ΌχημαΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
Ένας εύχρηστος οδηγός για την
προσφορά και τη ζήτηση επαγγελματικών
οχημάτων με φωτοαγγελίες.

Κυκλοφορία

12 τεύχη ετησίως

Τιράζ

10.000 αντίτυπα

Τεύχος Ιανουαρίου
Τεύχος Φεβρουαρίου
Τεύχος Μαρτίου
Τεύχος Απριλίου
Τεύχος Mαΐου
Τεύχος Ιουνίου
Τεύχος Ιουλίου

Τεχνικές
πληροφορίες

Τεύχος Αυγούστου

Εκτύπωση

Τεύχος Σεπτεμβρίου

4χρωμη οffset

Τεύχος Οκτωβρίου
Τεύχος Νοεμβρίου
Τεύχος Δεκεμβρίου

Διανομή

Διαστάσεις
20.8 (Π) x 29.3 (Υ)

Χαρτί σώμα
illustration 100 γρ.

Το περιοδικό «Επαγγελματικό
Όχημα» αποστέλλεται δωρεάν στις
μεταφορικές και λοιπές εταιρίες του
κλάδου, ενώ παράλληλα διανέμεται
δωρεάν σε ένα αναπτυσσόμενο και
στοχευμένο εναλλακτικό δίκτυο, όπως

Χαρτί εξωφύλλου
illustration 200 γρ. με
πλαστικοποίηση εξωφύλλου
και οπισθοφύλλου

στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ),
στα κεντρικότερα λιμάνια της Ελλάδας
(Πειραιά, Πάτρας, Θεσσαλονίκης,
Ηρακλείου & Λαυρίου), σε περισσότερα
από 500 συνεργεία πανελλαδικά καθώς
και επιλεγμένα Truck Stops.

Βιβλιοδεσία
κολλητό, σακουλοποίηση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Α ΖΩΝΗ (έως 25 σελίδα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

1

2 -3

4-8

9+

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

€550

€495

€440

€385

ΜΙΣΗ

€350

€315

€280

€245

1/4

€270

€240

€210

€185

€1200

€1000

€900

€700

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

€800

€700

€590

€550

Β΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

€700

€600

€550

€480

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

€600

€500

€450

€400

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ				
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Β ΖΩΝΗ (από 26 σελίδα έως τέλος ύλης)
1

2 -3

4-8

9+

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

€400

€340

€280

€240

ΜΙΣΗ

€200

€170

€140

€120

1/4

€100

€90

€80

€70

ΖΩΝΗ ΦΩΤΟΑΓΓΕΛΙΩΝ
1

2 -3

4-8

9+

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

€400

€340

€280

€240

ΜΙΣΗ

€200

€170

€140

€120

1/4

€100

€90

€80

€70

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Α4 ή Α5		

€650

BANNER ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ			

€400

ΑΥΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ			

€900

ADVERTORIAL 			

€200/σελίδα

Για το advertorial, η τιμή περιλαμβάνει επαγγελματική φωτογράφηση, δημοσιογραφική επιμέλεια κειμένων
και καταχώριση στο περιοδικό. Το υλικό περνά στη συνέχεια στη διάθεσή σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMARTPHONES “YouΤruck ACTIVE”
Ετήσια συνδρομή (περιλαμβάνει δυνατότητα προβολής video
πάνω στην έντυπη διαφημιστική καταχώριση, καταχώριση στη
λίστα συνεργατών με πλήρη στοιχεία, δυνατότητα πλοήγησης,
δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε συνδρομητές.

€150/έτος

Διαφημιστικό Banner

€100/μήνα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
www.YouΤruck.gr

Application
YouΤruck Active
(iOS & Andoid)

ΔΙΑΦΟΡΑ

•
•
•

Παρουσιάσεις νέων προϊόντων / μοντέλων της επιλογής σας
Καταχωρίσεις δελτίων τύπου της εταιρίας σας
Εταιρική παρουσίαση /αφιέρωμα σε ένα τεύχος της επιλογής σας

•
•
•
•

Παρουσιάσεις νέων προϊόντων/μοντέλων της επιλογής σας
Καταχωρίσεις δελτίων τύπου της εταιρίας σας
Διαφημιστικό banner
Καταχώριση στον επαγγελματικό κατάλογο

•

•
•

Xρήση της υπηρεσίας AR (App YouΤruck Active)
της έντυπης καταχώρισής σας
Καταχώριση στον κατάλογο “Partners” της εφαρμογής
με αυτόματη πλοήγηση
Διαφημιστικό banner εφαρμογής
Push notifications έως 80 χαρακτήρων στους χρήστες της εφαρμογής

•

Ένθεση διαφημιστικού εντύπου σε ένα τεύχος της επιλογής σας

•

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Στην περίπτωση του ετήσιου προγράμματος (12 καταχωρίσεων και άνω) παρέχεται επιπλέον έκπτωση κατόπιν συμφωνίας με
τον διαφημιζόμενο.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Για κάθε διαφημιστική καταχώρηση, εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο αποστέλλεται στην εταιρία σας με ένα τεύχος του περιοδικού
Επαγγελματικό Όχημα by YouΤruck. Το τιμολόγιο εξοφλείται με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 30 ημερολογιακών ημερών
• Επιταγή λήξεως έως 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
Η γραφιστική ομάδα του περιοδικού Επαγγελματικό Όχημα by YouΤruck αναλαμβάνει την σχεδίαση της διαφημιστικής σας
μακέτας στην προνομιακή τιμή των €120 + ΦΠΑ. Σε περίπτωση ετήσιου πακέτου προβολής, η σχεδίαση της μακέτας διατίθεται
ΔΩΡΕΑΝ.
Η μακέτα αποστέλλεται σε εσάς σε ανοιχτό αρχείο υψηλής ανάλυσης, για μελλοντική χρήση σε οποιοδήποτε μέσο.

