NiT HUNGARY MÉDIAAJÁNLAT - 2021
Rólunk
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary 1989 óta a hazai közúti
közlekedési szolgáltatók meghatározó érdekképviseleti és érdekvédelmi társadalmi szervezete.
Legfontosabb küldése – tagságának érdekvédelme és érdekérvényesítése mellett – gazdasági
előnyöket és a tagok versenyképességének megőrzését támogató szolgáltatások és rendezvények biztosítása.
Szervezetünk három évtizedre visszanyúló tevékenysége során a legszélesebb körben alakított
ki és ápol szakmai partneri kapcsolatot a jogalkotás, a közlekedéspolitika, az államigazgatás,
a szakhatóságok, a hazai és nemzetközi társ-érdekképviseletek, a közlekedéstudományi élet, az
alágazati szociális párbeszéd képviselőivel, tagjaival, valamint a közúti fuvarozási tevékenységet
érintő szolgáltatási ágak képviselőivel.

Partneri kapcsolataink
Stratégiai partnerek
Országos Rendőr-főkapitányság
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Együttműködések
Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Élet Úton program
GRSP Magyarország Egyesület
Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Országos Szövetsége
Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége
ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság
OXXO Hungary Truck Racing Team
Turizmus Kft.
Volán Egyesülés

Nemzetközi tagság és partnerségek
UETR
AFT-IFTIM
AFTRI
Confartigianato Trasporti
ERSC
EUROTRA
Groupe PROMOTRANS
O.Z.S.
SAV

NiT HUNGARY MÉDIAAJÁNLAT - 2021
Célcsoportunk
Ipartestületünk a fuvarozói alágazaton belül a legnagyobb közvetlen tagságot, jelenleg közel
4000 tagot tömörítő szakmai érdekképviselet. Az utóbbi években taglétszámunk folyamatosan
növekszik.
Fókuszált célpiac: a közúti közlekedési szolgáltatást végző munkaadók, akik
•
Budapesten és nagyobb városokban végzik tevékenységüket,
•
49%-ban belföldi és 51%-ban nemzetközi árufuvarozók,
•
2% különjárati tevékenységet végző autóbuszos vállalkozók,
•
társadalmilag aktívak,
•
interneten való tájékozódási aktivitásuk erősödő tendenciát mutat.
Nem elhanyagolható az a kör sem, akik a munkaadókhoz kapcsolódó munkavállalói oldal
képviselői:
•
a gépkocsivezetők,
•
fuvarszervezők,
•
vezénylők,
•
járatelszámolók,
•
logisztikusok,
•
raktárosok,
•
valamint az ehhez a körhöz kapcsolódó pénzügyi terület dolgozói,
•
könyvelők,
•
tanácsadók.
Szegmentált közönségünk magában hordozza a lehetőséget a hatékony, célorientált hirdetésekre.

Megjelenési lehetőségek
1,

ÚTON újságban hirdetések elhelyezése

2,

Az ÚTON újságban történő információs anyag kiküldése, a kiadványunkba történő
behúzással

3,

DM levél postázása, előkészített formában, a NiT Hungary címlistája szerint

4,

Tömeges sms küldése

5,

On-line megjelenési lehetőségek:
weboldalainkon hirdetések megjelenítése
www.nit.hu
www.busexpo.hu
www.segitokezalapitvany.hu
www.5tengelyen.hu
Facebook oldalainkon posztok közzététele, hirdetések megjelenítése
DM levél kiküldése a NiT Hungary adatbázisa alapján

6,

Szakmai rendezvények szponzorációja, vagy megjelenés

Árak, technikai információk

Részletes információkat, specifikációt az alábbi médiaajánlatainkban talál.

ONLINE MÉDIAAJÁNLAT - 2021
Weboldal - www.nit.hu
A NiT Hungary honlapja – www.nit.hu reszponziv, így a kor kihívásainak megfelel, minden
eszközön könnyen használható.
Honlapunk most már hosszú ideje bent van a világ legértékesebb 30 millió honlapja között
(600 millió közül). A webstatsdomain.org független webanalitika jelenleg már a 4 milliómodik
helyezés körül értékeli, összegszerűen 1900 USD-ról már 4333 USD-ra növekedett az értéke.
Szintén fontos szempont, hogy a legbiztonságosabb weboldalak közés sorolták oldalunkat.

A napi analitikát a Google Analytics által követjük, ennek megfelelően átlagos havi
oldalmegtekintésünk 32.000. Az ügyfélműveletek szélesedtek, a webhely felkeresése relevánsan emelkedett, útvonaltervezésre és telefonálásra is használják weboldalunkat. Egyre inkább
a mobileszközök használata került előtérbe. Ezek a kimagaslóan jó értékek tükrözik, hogy
honlapunk egy rendkívül értékes, a fuvarozói szakmai célcsoport eléréséhez kiváló hirdetési
felületet jelent.
A honlapunkon megjelentetett információk, hírek, cikkek, PR-anyagok, képek azonnali megosztására a NiT Hungary Facebook valamint Instagram oldalán keresztül is lehetőség van. Ezzel a
megoldással elsősorban a fiatalabb korosztályokba tartozó vállalkozókat (illetve alkalmazottaikat) célozzuk meg, akik a közösségi média által kínált online lehetőségekkel valósítják meg a
kapcsolattartást és az információszerzést.
A tagok számára jelszóval elérhető területeken szakmai és gazdasági információkat töltünk fel.
Ezen információk a tagvállalkozásaink számára akár azonnal versenyelőnyt nyújthatnak.

ONLINE MÉDIAAJÁNLAT - 2021
Weboldal - www.nit.hu
Méretek, megjelenési formák

FEJLÉC KÉP (slider)
1280x400 px

statikus banner, nyitó oldalon

FŐHÍR KÉP
240x160 px

statikus banner
nyitó oldalon, hírek oldalon

BANNER

165 x 328 px

statikus és animált banner
(jpg, vagy gif )

Árak, megjelenések, specifikációk
Fejléc kép*

1280x400 px

statikus

200.000 Ft + Áfa / hó

Főhír kép

240 x 160 px

statikus

45.000 Ft + Áfa / hét

Banner*

165 x 328 px

statikus /animált

90.000 Ft + Áfa / hó

* A slider és banner hirdetéseknél nem tudunk elsődlegességet biztosítani.

EDM levél kiküldése
EDM levél kiküldése tagjaink részére

50.000 Ft + Áfa / kiküldés

ÚTON ÚJSÁG MÉDIAAJÁNLAT - 2021
ÚTON újság
Kiadványunk, az ÚTON újság, közel 4000 példányban jelenik meg, névre szóló küldeményként
jut el a közúti közlekedési szolgáltató tagvállalkozásainkhoz, az illetékes minisztériumok,
főhatóságok szakembereihez, országgyűlési képviselőkhöz, a média prominenseihez, egyetemekhez, főiskolákhoz.
Újságunkat tagjaink alanyi jogon kapják, illetve online formában is rendelkezásükre áll honlapunkon: www.nit.hu

Lapterv 2021
Hónap

Megrendelési határidő:

Lapzárta (hirdetések leadása):

Megjelenés

Január-február
Március
Április
Május
Június
Július-augusztus
Szeptember
Október
November
December

január 15.
február 12.
március 19.
április 16.
május 17.
június 24.
augusztus 19.
szeptember 17.
október 22.
november 19.

január 22.
február 19.
március 26.
április 23.
május 28.
július 1.
augusztus 27.
szeptember 24.
október 29.
november 26.

február 4.
március 4.
április 8.
május 6.
június 10.
július 15.
szeptember 9.
október 7.
november 11.
december 9.

Árak, specifikációk
Oldal v. felület

Méret

Ár + áfa

oldal

210 x 297 + 5-5 mm kifutó

375.000 Ft

B/2, 3 oldal

210 x 297 + 5-5 mm kifutó

330.000 Ft

1/1

oldal

210 x 297 + 5-5 mm kifutó, tükör:174 X 254,5

240.000 Ft

1/2

oldal

174 x 125 mm

145.000 Ft

B/4

85 x 254,5 mm

Kedvezmények
3
5
8
10

alkalom
alkalom
alkalom
alkalom

- 5%
- 10 %
- 15 %
- 20 %

További információ:
Kanev Zsuzsa - Tel.: (+36-1) 264-5040/320m, Mobil: (+36-30) 9142-088, E-mail: kanev@nit.hu

