
PortalTSL.pl jest pierwszym serwisem internetowym, który dostarcza kompleksowych i 
aktualnych informacjo o rynku transportu towarów, spedycji, logistyce oraz infrastrukturze 
transportowej.

Adresatami portalu są przedstawiciele branży transportowo-logistycznej, zarówno 
menedżerowie, jak też pracownicy niższego szczebla, oraz potencjalni klienci branżowych 
przedsiębiorstw – osoby odpowiedzialne za spedycję i logistykę w firmach przemysłowo-
handlowych. Trzecią, równie ważną grupą Czytelników, są osoby zainteresowane pracą w branży
TSL, m.in. uczniowie i studenci.

Podstawowym celem Portalu TSL jest dostarczanie bieżących informacji, dlatego najwięcej 
miejsca w serwisie zajmują Wiadomości. Dla wygodny użytkowników - i ułatwienia nawigacji w 
witrynie - aktualności podzielone są na pięć działów tematycznych (kategorii informacji): 

Transport 

W tym dziale znajdują się aktualności dotyczące wszystkich środków transportu ładunków, czyli 
m.in.: transportu samochodowego, transportu kolejowego, przewozów morskich, lotniczych i 
śródlądowych. Umieszczenie informacji o wszystkich przewozach w jednym dziale, pozwala 
dostrzec relacje między operatorami w łańcuchu dostaw, w tym korzyści z transportu 
intermodalnego, który zyskuje coraz większe znaczenie.



Infrastruktura

Drugi dział Portalu TSL poświęcony jest zagadnieniom budowy, utrzymania i modernizacji 
infrastruktury transportowej i logistycznej. Artykuły dotyczą rozwoju sieci dróg i autostrad, 
remontów linii kolejowych, odtworzenia dróg wodnych śródlądowych, a także inwestycji 
infrastrukturalnych w portach morskich i lotniczych.

Logistyka

W kolejnym dziale prezentowane są wiadomości dotyczące operacji logistycznych. Publikowane 
teksty związane są z magazynowaniem i dystrybuowaniem towarów, przeładunkami w centrach 
dystrybucyjnych lub terminalach kontenerowych. Wśród zamieszczanych informacji są też 
wiadomości dotyczących przeładunków w portach morskich i lotniczych.

Technika

W tym dziale Portalu TSL można znaleźć informacje dotyczące nowego taboru do przewozu 
towarów (m.in. statków, lokomotyw, ciągników siodłowych i naczep), a także sprzętu 
wspomagającego procesy przeładunku i składowania ładunków. Wśród publikacji są również 
informacje o wdrażanych w firmach TSL systemach z dziedziny IT, telekomunikacji i automatyki.

Zarządzanie

W ostatnim, ale nie mniej ważnym dziale, publikowane są artykuły m.in. o zmianach 
legislacyjnych dotykających podmioty z branży TSL. Zamieszczane teksty dotyczą także 
warunków ekonomicznych do prowadzenia biznesu (tendencje na rynku pracy, koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstw) oraz metod zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.

Portal TSL to nie tylko branżowe wiadomości, ponieważ obok działów z aktualnościami, 
użytkownicy znajdą dwa osobne podserwisy, również adresowane do  przedstawicieli branży 
transportowej, logistycznej oraz firm zajmujących się utrzymaniem i budową infrastruktury: 
Wydarzenia i Praca.

Wydarzenia

Serwis promujący ważne dla branży TSL wydarzenia biznesowe, takie jak targi i konferencje, 
odbywające się w Polsce i za granicą. Każde wydarzenie opisane jest na osobnej podstronie 
(wizytówce) z linkiem do witryny internetowej organizatora imprezy. Wydarzenia są 
prezentowane na stronie głównej Portalu TSL w osobnym boksie.

Praca w TSL

Rozwój branży transportowej, logistycznej oraz infrastrukturalnej hamowany jest przez brak 
wykwalifikowanej kadry. Celem podserwisu z ogłoszeniami rekrutacyjnymi jest ułatwienie 
pracodawcom dotarcie z ofertami pracy do potencjalnych pracowników – Czytelników portalu. 
Użytkownicy mogą w prosty sposób samodzielnie dodawać standardowe ogłoszenia, lub 
zamówić publikację ogłoszeń wyróżnionych (premium). Anonse mogą być promowane na stronie
głównej Portalu TSL w specjalnym boksie.



Współpraca

Portal TSL został zaprojektowany także z myślą o promocji przedsiębiorstw, produktów i usług 
dla branży TSL. Serwis oferuje powierzchnię reklamową (strefy bannerowe) oraz możliwość 
publikacji artykułów promocyjnych (np. wywiady, reportaże, case study). 

Najbardziej korzystną ofertą dla firm jest status Partnera (portalu lub działu tematycznego). 
Partnerzy otrzymują, w zamian za stałą miesięczną opłatę, pakiet usług promocyjnych do 
wykorzystania. Jedną z korzyści pakietu jest zamieszczenie logotypu firmy partnerskiej na 
stronie głównej Portalu TSL.

Zapraszamy do współpracy. Kontakt: redakcja@portaltsl.pl                                                      
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