CENNIK EMISJI REKLAM
W AUTOBUSACH MPK SUBBUS NOWA SÓL
NASZA OFERTA
Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. posiada
27 monitorów LCD, zainstalowanych po jednym w każdym z 27 autobusów MPK SUBBUS.
Na wspomnianych monitorach istnieje możliwość wyświetlania reklam oraz ogłoszeń
w formie statycznej (zdjęcia, plakaty), a także dynamicznej (filmy, animacje). Podmiotem
odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów promocyjnych jest Reklamodawca.
Emisja spotów reklamowych (zarówno statycznych, jak i dynamicznych) trwa
15 sekund i jest udostępniana równocześnie we wszystkich autobusach, na wszystkich liniach,
7 dni w tygodniu, do ok. 18 godzin dziennie, z częstotliwością co 5-8 minut (w zależności
od liczby emitowanych reklam). Istnieje możliwość wydłużenia czasu emisji materiału
reklamowego oraz zwiększenia jej częstotliwości.
Na jednym monitorze (1 autobus) reklama wyświetlana jest ok. 12 razy na godzinę,
216 razy na dobę i 6480 razy w ciągu 30 dni. Każda reklama zajmować będzie do 75%
powierzchni ekranu.
Zabrania się umieszczania elementów obraźliwych, wulgarnych, nawołujących
do dyskryminacji!!!

I.

REKLAMY STATYCZNE (ZDJĘCIE, PLAKAT)
1. Wymagania:
•

Orientacja: pozioma

•

Preferowane wymiary*: 1280 x 562 piksele

•

Preferowany format**: .jpg, .jpeg, .png,

* w przypadku innych wymiarów obraz emitowany na monitorach może być niewyraźny
lub pomniejszony. W takiej sytuacji MPK SUBBUS może zwrócić się do Reklamodawcy z prośbą
o zmianę wymiarów.
** w przypadku innych formatów mogą wystąpić problemy w poprawnym emitowaniu
reklamy. W takiej sytuacji MPK SUBBUS może zwrócić się do Reklamodawcy z prośbą o zmianę
formatu.
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2. Cennik
Czas emisji

1 miesiąc

Cena

300 zł

3 miesiące

6 miesięcy

750 zł

1 200 zł

(250 zł / miesiąc)

(200 zł / miesiąc)

Podane ceny są wartościami netto emisji spotu 15 sekundowego

II.

REKLAMY DYNAMICZNE (FILMY, ANIMACJE)
1. Wymagania:
•

Orientacja: pozioma

•

Preferowane wymiary*: 1280 x 720 (720p)

•

Preferowany format**: .mp4

•

Czas trwania: max. 15 sekund

•

Reklamy dynamiczne emitowane są bez dźwięku

* w przypadku innych wymiarów obraz dynamiczny emitowany na monitorach może być
niewyraźny

lub

pomniejszony.

W

takiej

sytuacji

MPK

SUBBUS

może

zwrócić

się do Reklamodawcy z prośbą o zmianę wymiarów.
** w przypadku innych formatów mogą wystąpić problemy w poprawnym emitowaniu
reklamy. W takiej sytuacji MPK SUBBUS może zwrócić się do Reklamodawcy z prośbą o zmianę
formatu.
2. Cennik
Czas emisji

1 miesiąc

Cena

500 zł

3 miesiące

6 miesięcy

1 350 zł

2 400 zł

(450 zł / miesiąc)

(400 zł / miesiąc)

Podane ceny są wartościami netto emisji spotu 30 sekundowego

W przypadku zainteresowania Państwa ofertą emisji spotów reklamowych w naszych
autobusach, prosimy o przygotowanie reklamy (statycznej lub dynamicznej) oraz przesłanie
jej na adres: sekretariat@subbus.nowasol.pl wraz ze wskazaniem okresu jej emisji.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów:
68 41 97 500 – Sekretariat,
68 41 97 506 – Dyspozytor.
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