
Oferta reklamowa, na zewnętrzne oklejenie autobusów oraz plakatowanie
wewnątrz autobusów będących we władaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa

Komunikacji w Zduńskiej Woli.

MOCNE STRONY:

Doskonały format reklamowy dla dłuższych kampanii.
Wysoka jakość i widoczność reklamy.
Dotarcie do pasażerów, przechodniów, kierowców innych pojazdów.
Masowy zasięg wśród osób aktywnych w ciągu dnia poza domem. 

Co oferujemy?:
1. Oklejanie autobusów na zewnątrz
2. Plakatowanie wewnątrz autobusów, widoczne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (plakaty

dwustronne)

Do kogo trafiamy?: 
Reklama w komunikacji miejskiej jest gwarancją dotarcia do bardzo szerokiej publiki mieszkającej
na  terenie  całej  aglomeracji. Jest  to  atrakcyjna  forma  promocji,  która dociera  do  odbiorcy
w chwilach,  kiedy  jest  w stanie  poświęcić  jej  swoją  uwagę  z  ciekawości  i  braku  innych zajęć
podczas nieuniknionych postojów w korku lub na światłach, podczas przemieszczania się po terenie
miasta i otaczających go gmin.

Nowoczesność,  duży  zasięg  i  łatwość  przekazu  reklamy  zewnętrznej  i  wewnętrznej zapewniają
kampanii bardzo wysoki wskaźnik efektywności przy stosunkowo niskim nakładzie. 

Ilość km przejechanych miesięcznie: 
7500 km  / 3 autobusy
Co daje 250 km dziennie  - licząc miesiąc jako 30 dni kalendarzowe.

Widoczność reklamy:
Teren Zduńskiej Woli (włącznie z Karsznicami), Sieradza i okolicznych, obsługiwanych gmin.
Państwa reklama jest w ciągłym ruchu, dlatego nie ma możliwości by się opatrzyła, a co za tym idzie
by przestano na nią zwracać uwagę. Dzięki ciągłemu ruchowi jesteście Państwo w stanie dotrzeć do
nieograniczonej  liczby  klientów  znajdujących  się  w  danym  czasie  na  terenie  Zduńskiej  Woli,
Sieradza  i  obsługiwanych okolicznych gmin.  To reklama szuka odbiorców,  nie czekając  aż  ktoś
przypadkiem na nią wpadnie lub spojrzy (jak to ma miejsce przy tradycyjnych billboardach)



Rodzaje reklamy:
I. Oklejanie autobusów na zewnątrz

1. Cały autobus wraz z szybami.
Oba boki wraz z zaznaczonymi szybami oraz tył autobusu (miejsca zaznaczone na czerwono –
na szybach siatka przezroczysta o określonej przenikalności)
Cena netto:

1) 12 000 PLN / 1 autobus / rok
2)   8 000 PLN / 1 autobus / 6 miesięcy
3)   2 000 PLN / 1 autobus / 1 miesiąc

3. Cały autobus bez szyb
Oba boki bez szyb oraz tył autobusu bez szyby (miejsca zaznaczone na czerwono)
Cena netto za rok:

1) 10 000 PLN / 1 autobus / rok
2)   7 000 PLN / 1 autobus / 6 miesięcy
3)   1 800 PLN / 1 autobus / 1 miesiąc 



4. Cały autobus – tylko burty, bez szyb i pasów przydachowych
Oba boki oraz tył autobusu bez szyb i pasów przydachowych (miejsca zaznaczone na 
czerwono)
Cena netto za rok:

1) 9 000 PLN / 1 autobus / rok
2) 7 000 PLN / 1 autobus / 6 miesięcy
3) 1 700 PLN / 1 autobus / 1 miesiąc 

5. Tył autobusu
Cena netto za rok:

1) 6 000 PLN / 1 autobus / rok
2) 4 000 PLN / 1 autobus / 6 miesięcy
3) 1 600 PLN / 1 autobus / 1 miesiąc 

II.  Plakatowanie  autobusów  wewnątrz  –  reklama  widoczna  wewnątrz,  jak  i  na
zewnątrz – plakaty dwustronne.
Plakaty to statyczna reklama, która pozwala na umieszczenie dużej ilości informacji, bez obawy, że
odbiorca  nie  zdąży  jej  przeczytać.  Plakaty  umieszczone  są  na  szybach.  Dodatkowo  w  celu
skuteczniejszej  promocji  mogą  być  drukowane  obustronnie,  aby  ich  ekspozycja  obejmowała
zarówno wnętrze autobusu jak i stronę zewnętrzną. Atutem tego typu promocji jest również jej
relatywnie niski koszt, w porównaniu do liczby osób, które będą miały z nią styczność.

1. Plakaty jednostronne (szyby do wyboru)
Cena netto za miesiąc:

1) Plakat A4 (210mm x 297mm) 18 PLN / 1 plakat
2) Plakat B4 (250mm x 353mm) 20 PLN / 1 plakat
3) Plakat A3 (297mm x 420mm) 23 PLN / 1 plakat



2. Plakaty dwustronne (szyby do wyboru)
Cena netto miesiąc:

1) Plakat A4 (210mm x 297mm) 25 PLN / 1 plakat
2) Plakat B4 (250mm x 353mm) 30 PLN / 1 plakat
3) Plakat A3 (297mm x 420mm) 35 PLN / 1 plakat

Minimalne zamówienie na plakaty to 10 szt/ miesiąc

Uwaga:
Projekt reklamy  nie może ze sobą nieść treści wulgarnych, obraźliwych i dyskryminujących, a jej
treść  musi  być  uprzednio  zatwierdzona  przez Spółkę  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacji
w Zduńskiej Woli.  Projekt, wykonanie, założenie i zdjęcie reklamy leży po stronie wynajmującego,
chybaże umowa stanowi inaczej.

Dla Państwa wygody możemy polecić firmę z którą w tym temacie współpracujemy.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 8236960

 


