Bliższe informacje można uzyskać
telefonicznie:
tel. (029) 769-10-97 wew.131
kom. 515-181-124
Zapraszamy na naszą stronę:

Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrołęce
zaprasza do

www.mzk.ostroleka.pl

REKLAMY!!!
Koszt i zasady umieszczania
reklamy podlegają negocjacji.
Najważniejsze jest
zadowolenie klienta!!!

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrołęce ul Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka
tel. (029)769– 10-97 wew.131
kom. 515-181-124
NIP: 758-22-77-162

Zareklamuj się:


na zewnętrznych powierzchniach
autobusów MZK,

Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce
32 1240 1691 1111 0010 6165 6375



wewnątrz autobusów
( ramki, monitor LCD,
rączki reklamowe),



na nowoczesnych, podświetlonych
wiatach przystankowych ,



na terenie zajezdni.

ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY

1 Koszt reklamy na autobusie
Cały autobus
busboard + fullback
(boki z szybami
+ tylna burta z szybami

Zapraszamy do skorzystania z możliwości
umieszczenia reklamy Państwa
firmy, usług, biznesu.

Tył autobusu
fullback
(tylna burta + tylna szyba)

Z punktu widzenia kosztów reklama uliczna jest
najwydajniejszym ze wszystkich środków masowego przekazu. Reklama uliczna kosztuje kilkadziesiąt krotnie mniej niż reklama prasowa i radiowa.
Niewysokie koszty reklamy umieszczonej w/na
autobusie i wiatach idą w parze z maksymalną
liczbą odbiorców.
Reklama na autobusach i przystankach zapewnia dotarcie do licznego odbiorcy i jest jedną z
najbardziej skutecznych form reklamy
zewnętrznej!!!
W związku z dużym natężeniem ruchu w godzinach
szczytu, częstymi przystankami, podróż trwa na
tyle długo, że umieszczona w autobusie reklama
aktywnie oddziałuje na pasażerów, którzy, w czasie
podróży, są niejako zmuszeni do zapoznawania się
z każdą informacją.

Koszt reklamy uzależniony jest od:



zajmowanej powierzchni,
ilości autobusów lub przystanków,
na których zostanie umieszczona
 czasu trwania zlecenia

3 Koszt reklamy

CENNIK
- miesięczny abonament :

550 zł netto
+ 1000 zł netto za demontaż (opłata jednorazowa
pobierana przy podpisaniu
umowy)
350 zł netto
+ 100 zł netto za demontaż
(opłata jednorazowa pobierana przy podpisaniu
umowy)

na monitorze LCD wewnątrz autobusu:

okres czasu

spot do 1min.
format MPG, AVI

zdjęcie reklamowe
format PDF, JPG

1 tydzień

150 zł netto

75 zł netto

2 tygodnie

250 zł netto

150 zł netto

3 tygodnie

300 zł netto

200 zł netto

4 tygodnie

350 zł netto

250 zł netto

4 Koszt reklamy na wiatach przystankowych:
2

Koszt reklamy w autobusie – 1 dzień ekspozycji
plakatu A3 (297mm x 420mm) w ramce:

rodzaj

cena

1 plakat jednostronny

0,80 zł netto

1 plakat dwustronny

1,20 zł netto

ilość

okres czasu

koszt

1 plakat

1 dzień

1,89 zł netto

Istnieje możliwość wyboru najbardziej korzystnego dla
Państwa, z punktu widzenia lokalizacji, przystanku
(w okolicy siedziby firmy bądź też w pobliżu
„konkurencji”)
Nasze wiaty są wyposażone w dwustronne gabloty
reklamowe, podświetlane, zamykane na klucz.
Wymiary plakatów umieszczanych w gablotach
reklamowych: 1,18 x 1,75m.

