Transporte, Logística e Infraestrutura
TRANSPODATA é o principal fórum de discussão do setor de transporte de cargas e
passageiros. Todos os assuntos relacionados a transporte, manutenção e gestão de
frotas, é alvo de cobertura da publicação. Seu conteúdo editorial está ligado ao dia-adia dos transportadores, levando informações como atualidades, entrevistas
exclusivas, lançamentos, tendências do setor, artigos de personalidades e matérias
relacionadas ao tema central da publicação.
O objetivo é levar aos leitores análises consistentes sobre o setor em geral, suprindo a
necessidade de informações nas frotas em todo o País. A publicação proporciona às
montadoras, industrias, e distribuidores do segmento, a oportunidade de se
comunicarem diretamente com este público, de forma dinâmica e abrangente.

PERFIL EDITORIAL
Transporte Rodoviário - Produtos, negócios, serviços, tecnologia, gestão, segurança, implantação e manutenção
de frotas, planejamento para movimentação de cargas.
Logística - Programa logístico, administração da cadeia logística, multimodalidade, origem-destino
Mobilidade - Planos e projetos, gestão de transporte e trânsito nas cidades, qualificação profissional e
treinamento.
Infraestrutura - Escoamento de produção, oportunidades de investimentos, legislação, licitações, concessões e
PPP’s

PERFIL DO LEITOR
Empresários, diretores,
gerentes, gestores de
manutenção de frotas,
supervisores, engenheiros
técnicos e demais
profissionais do setor.

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL
39% Transportes de carga

REGIÃO SUDESTE

52%

16% Transportes de passageiros

REGIÃO SUL

32%

9% Autoparts & equipamentos

REGIÃO CENTRO-OESTE

8%

REGIÃO NORDESTE

5%

REGIÃO NORTE

3%

8% Montadoras & industria
8% Encarroçadores & implementadores
5% Comunicação institucional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

5% Concessionárias
• Tiragem: 54.000
• Revista Digital - 49.000 e-mail
• Revista Impressa - 5.000 exemplares
• Circulação: Nacional
• Periodicidade: Bimestral
• Formato: 20,5 x 27,5 cm, L. Canoa
• Distribuição: Correios e por e-mail

5% Comércio & varejo
3% Operadores logísticos
2% Setores correlatos

CONTATOS ESTABELECIDOS
Revista Digital - 49.000 Leitores - E-mails

54 mil

A Revista TranspoData Digital é enviada, por e-mail, para 49.000 profissionais de transporte,
logística e infraestrutura
Revista Impressa - 5.000 Exemplares
A Revista TranspoData Impressa é enviada por correio, para 5.000 profissionais de transporte,
logística e infraestrutura

Contatos
Estabelecidos

Portal Transpodata -Visitantes
O Portal Transpodata é visitado diariamente por profissionais de diversas áreas relacionadas
ao transporte, logística e infraestrutura

Tel. (11) 3804 2344 3804 2358
www.transpodata.com.br

