Cennik Usług Reklamowych KM-Płock Sp. z o.o.
Reklama Zewnętrzna
Wynajem powierzchni reklamowej na tylnej powierzchni autobusu, klapa + szyba ( fullback):
1. Koszt reklamy: 800,00 zł netto za 1 m-c ekspozycji
Wynajem powierzchni reklamowej na połowie tylnej powierzchni autobusu ( halfback):
1. Do wybory tylna szyba bądź tylna klapa.
2. Koszt reklamy: 400,00 zł netto za 1 m-c ekspozycji
Informacje dodatkowe:
1. Autobusy dedykowane pod reklamę: Solaris, MAN.
2. Cena ekspozycji nie obejmuje produkcji reklamy, usługi montażu i demontażu reklamy.
3. Najmujący powierzchnie reklamową po demontażu reklamy ma obowiązek przywrócić
autobus do stanu sprzed ekspozycji reklamy.
4. Najmujący powierzchnię reklamową w razie uszkodzenia powłoki lakierniczej poniesie koszty
przywrócenia powłoki lakierniczej do stanu sprzed ekspozycji.
5. Koszty usunięcia reklamy ponosi KM-Płock Sp. z o.o. w sytuacji kiedy umowa na ekspozycję
reklamy jest zawarta na okres co najmniej 12 m-c..
6. Płatność za ekspozycję reklamy następuje przed rozpoczęciem kampanii.
Progi rabatowe:
1.
2.
3.
4.

2 400,00 zł netto – 3 200,00m zł netto: 5%
3 300,00 zł netto – 6 400,00 zł netto: 9%
6 500,00 zł netto – 12 800,00 zł netto: 12%
Powyżej 12 900,00 zł netto: rabat negocjowany indywidualnie

Reklama na ekranach LCD
1. Reklama zlokalizowana na ekranach LCD znajdujących się wewnątrz autobusów.
2. Koszt tygodniowej kampanii na wszystkich ekranach LCD:
Długość spotu:
Cena:

8 sekund
150,00 zł netto

15 sekund
270,00 zł netto

30 sekund
510,00 zł netto

Powyżej 30 sekund
Ustalana
indywidualnie

Informacje dodatkowe:
1. Emisja spotów reklamowych co 5-7 min. w zależności od długości aktualnej pętli
reklamowej.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów przygotowania spotu reklamowego.
3. Ekrany LCD nie odtwarzają dźwięku.
4. Rozdzielność do przygotowania spotu reklamowego: FULL HD, 1920 x 1080.
5. Format obsługiwanych plików: .avi, .mp4, .jpg w przypadku spotu statycznego.
6. Płatność za ekspozycję reklamy następuje przed rozpoczęciem kampanii.
7. W przypadku zleceń długoterminowych rabaty do 25 %.

Reklama w ramkach A3
1. Reklama zlokalizowana w ramkach umieszczonych wewnątrz autobusów.
2. Koszt ekspozycji w 1 ramce wynosi 2,50 zł netto za 1 dzień emisji.
Informacje dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Ramki są dwustronne, na każdą ramkę przypadają 2 plakaty.
Plakaty są formatu A3, pionowe.
Każdy plakat powinien mieć zachowane 5 mm spadu z każdej strony.
Koszt włożenia i wyjęcia plakatu wynosi 2,0 zł netto za 1 sztukę.
Koszt wydruku plakatów po stronie zleceniodawcy.
Kontakt:
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
Marketing Usług Komercyjnych, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, pok. 213, 1 piętro.
Tel.: 24 367-51-72, e-mail: marketing@kmplock.eu

