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INTERMODAL Kombine Taşımacılık ve Lojistik Sistemleri Dergisi
INTERMODAL Combined Transport and Logistics Systems Magazine

INTERMODAL MAGAZINE
The first international magazine on Intermodal transport in the world, and the only Turkish transport magazine in
English, which fully informs about global developments in combined transport and logistics systems. It includes the
latest news about the improvements with market feedback, special files, company profiles, researches and statistics
focusing on the intermodal transport activities. INTERMODAL Magazine is published by Aysberg Press and Publishing Ltd. Co., which has performed many successful press and publishing services for Turkish transport and logistics
sector for 20 years.
•
Geçmişten günümüze ticaretin en önemli ayaklarından biri olan ulaşım konusunda bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atmış olan Aysberg Basın Yayın, İngilizce yayını INTERMODAL MAGAZINE / Turkish Transport News ile
Türk taşımacılık sektörünün vitrini olmaya devam ediyor. Türkiye’nin Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayarak önemli bir
misyon üstlendiği, ticari alışverişlerin ve şirket evliliklerinin en üst seviyeye ulaştığı bir süreçte, yaşananların uluslararası bazda değerlendirilmesi gerekiyor. Dili, içeriği ve görselliğiyle alanında Türkiye’nin uluslararası boyuttaki tek
yayını olabilecek INTERMODAL MAGAZINE bu süreci en etkili şekilde okuyucularına iletmeyi amaç ediniyor.

ADVERTISING AND CIRCULATION / İLAN VE TİRAJ
Apart from Turkey, INTERMODAL Magazine is distributed to 5.000 selected decision makers in 27 countries in
Europe, Middle East and CIS countries. Moreover its digital version reaches over 50.000 readers from all around the
world. I.M. is supported by European Commission and European Intermodal Association and keeps very close relations with UIRR and IRU. There is also very active distribution of the magazine during the most important international transport logistics events.
•
INTERMODAL / Turkish Transport News Dergisi, bireysel ve kurumsal aboneliklerin yanı sıra 27 ülkede dağıtılıyor;
EIA, UIRR ve IRU gibi uluslararası intermodal taşımacılığı teşvik etme hedefiyle kurulmuş olan uluslararası dernekler
tarafından üyelerine ve ilgili adreslere ulaştırılıyor. Ayrıca dergi, yurtiçi ve yurtdışında önde gelen fuar, seminer,
kongre ve konferanslar kapsamında yürütülen çalışmalar ile Türkiye’nin yanısıra Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve
BDT ülkelerinde Türk taşımacılık pazarını ve intermodal dünyasındaki gelişmeleri okuyucusuna iletiyor. 5.000 adet
seçilmiş adrese gönderilen derginin dijital versiyonu 50.000 adrese ulaşıyor.

READER BY SHIP (Digital Version)

Asia

% 43,14

Europe

% 39,92

Americas

% 14,41

Africa

% 1,27

Occania

% 1,10

(Not set)

% 0,17

INTERMODAL Kombine Taşımacılık ve Lojistik Sistemleri Dergisi
INTERMODAL Combined Transport and Logistics Systems Magazine

EDITORIAL CONTENT / YAYIN İÇERİĞİ
COMPANY NEWS
FİRMA HABERLER

Informative news on leading companies active in transport and logistics world.
Taşımacılık ve lojistik dünyasının lider firmalar ile ilgili bilgilendirici haberler.

EVENTS
ETKİNLİKLER

Most important national and international fairs, conferences and other events.
En önemli ulusal ve uluslararası fuarlar, konferanslar ve diğer etkinlikler.

INTERVIEW
SÖYLEŞİ

By top authorities of the establishments relevant to the file and/or theme.
Tema ve/veya dosya konuları ile ilişkili kuruluşların en üst düzey yetkilileri ile röportajlar.

ARTICLES
MAKALE

By esteemed authorities of European and Turkish organizations.
Türk ve uluslararası organizasyonların saygın temsilcileri tarafından yaz› lan makaleler.

STATISTICS
İSTATİSTİK

About transportation from/to Turkey by modes.
Modlara göre Türk taşımacılık sektörüne ilişkin istatistikler.

MAGAZINE ADVERTISING RATES / İLAN TARİFESİ
1/1 ADVERT / İLAN
Front Cover
Inside (Reserved)
Ön Kapak İçi

First Page
Birinci Sayfa

Back Cover
Inside (Reserved)
Arka Kapak İçi

Back Cover
(Reserved)
Arka Kapak

1 Full Page
İç Sayfa

1/2 Half Page
Yarım Sayfa

2,000 - Euro

2,500 - Euro

1,750 - Euro

2,250 - Euro

1,000 - Euro

500 - Euro

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER
Turnover................. : 5.000 copies
Tiraj......................... : 5.000 adet
Distribution............ : In addition to leading global logistics events, distributed in
27 countries through post, cargo and courier delivery
Dağıtım................... : Dünyanın önde gelen etkinliklerin yanısıra posta, kargo ve kurye aracılığıyla
27 ülkede dağıtılmaktadır
Date of publish . .... : Last week of the related month
Yayın tarihi............. : İlgili ayın son haftası
Binding . ................. : Perfect binding
Cilt........................... : Amerikan cilt
Paper quality ........ : Cover: 170 gr/sqm glossy coated paper,
Inside: 115 gr/sqm glossy coated paper
Kağıt........................ : Kapak: 170 gr/m2 parlak kuşe,
İç sayfalar: 115 gr/m2 parlak kuşe
Dimensions ........... : 19 cm x 26 cm
Ebat......................... : 19 cm x 26 cm

1/1
WxH
190 x 260 mm
Bleed/Taşma:
3 mm

1/2
WxH
95 x 260 mm
Vertical-Dikey
Left-Sol
190 x 100 mm
Horizontal-Yatay
Right-Sağ
Bleed/Taşma:
3 mm
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WEBSITE ADVERTISING RATES / WEBSİTE REKLAM TARİFESİ

Central/ Orta banner (3) 1.000 - Euro / 3 months/ay
Side/ Yan banner (1-2-5)
850 - Euro / 3 months/ay
Side/ Yan banner (4)
750 - Euro / 3 months/ay

*Prices do not include VAT. For adverts from abroad, bank transfer fee is added.
Fiyatlara KDV dahil değildir. Yurtdışı ilanlarında banka transfer masrafı eklenecektir.

SIZES / BOYUTLARI
Central / Orta banner (3) 645 pixels x 60 pixels
Side / Yan banner (1)
200 pixels x 200 pixels
Side / Yan banner (2)
200 pixels x 300 pixels
Side / Yan banner (4)
240 pixels x 120 pixels
Side / Yan banner (5)
240 pixels x 240 pixels

*All data are for informative purposes and Aysberg holds the right to make any changes without prior notice
Kitte yeralan veriler, bilgilendirme amaçlı olup Aysberg, gerekli gördüğü değişiklikleri haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar

SALES AND GENERAL ENQUIRIES / İLAN SATIŞ VE GENEL SORULAR
Aysberg Press & Publishing / Aysberg Basin Yayın
Biracılar Sok. No: 10, Mecidiyeköy 34387 İstanbul, Turkey
Tel: +90-212-217-4959
Fax: +90-212-211-6277
www.intermodalmagazine.com
E-mail: erol@aysberg.com • info@intermodalmagazine.com

AYSBERG GROUP / AYSBERG GRUBU
Aysberg is a publishing company focusing mainly on transportation and logistics sectors with an experience of more than
20 years in the market. Kargo Haber and Kasa magazines published by the group are directly related with the mentioned sectors.
Transportation Guidebook and Aysberg TV are the other products and services Aysberg supplies to its customers. Aysberg Group
also offers promotional choices to the sector especially with its well-known calendars, maps, personal organizers and other printed materials.
•
Aysberg Yayın Grubu, 20 yılı aşkın deneyimi ile özellikle taşımacılık, lojistik ve ticari araç sektörleri üzerine yoğunlaşmış olan bir
basın yayın şirketidir. Grup tarafından yayınlanmakta olan Kasa ve Kargo Haber dergileri de doğrudan belirtilen sektörlere yöneliktir. Taşımacılık Rehberi ve Aysberg TV de grup tarafından sunulan hizmetler arasındadır. Müşterilerine ajans hizmeti de veren
Aysberg, özellikle sektörde yer edinmiş olan gemici takvimleri, harita, ajanda ve diğer basılı ürünleri ile tanınmaktadır.
Here you can find short descriptions of the magazines published by Aysberg Group:

Monthly transport and logistics magazine Kargo Haber is published since 1998. Presenting local and global
developments in transport and logistics fields, the magazine also attracts the commercial vehicle manufacturers.
Aylık taşımacılık ve lojistik dergisi KargoHaber, 1998 yılından bu yana yayınlanmaktadır.
Taşımacılık ve lojistik alanındaki yerel ve global gelişmeleri okuyucuları ile paylaşan dergi, taşımacılığın
en önemli unsurlarından biri olan ticari araçlarla ilgili haberlere de geniş olarak yer vermektedir.

Kasa Magazine addresses wide production range including trailer, tanker, dumper,
caravan, mixer, pump, crane, vacuum trucks and platforms.
Kasa Üstyapı Ekipmanları ve Sistemleri Dergisi; karoser, treyler, römork, kasa, tanker, damper, karavan,
mikser, pompa, vinç, platform, vidanjör gibi birçok üstyapı donanımını içeren geniş bir ürün yelpazesini izliyor.

Intermodal / Turkish Transport News is the first magazine on intermodal transport in the world and the only Turkish transport
magazine in English, which fully informs about global developments in combined transport and logistics systems.
Kombine taşımacılık ve lojistik sistemleri alanında yayın yapan Intermodal Magazine / Turkish Transport News,
global gelişmelerin yanısıra Türk taşımacılık pazarının vitrini konumundaki dünyanın ilk intermodal,
Türkiye’nin düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek İngilizce taşımacılık dergisidir.

Transportation Guidebook is the reference book that includes the communication codes of all the segments providing service
and goods for the transportation market. The book is published semi-annually in Turkish and English languages
Türkiye’nin taşımacılık pazarına yönelik hizmet ve mal sunan tüm kesimlerinin iletişim kodlarını içeren bir başucu kitabı.
Türkçe ve İngilizce olarak yılda 2 kez yayınlanmaktadır.

