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BILLBOARDY

(POWIERZCHNIE 12 oraz 18 m kw)

POWIERZCHNIE
WIELOFORMATOWE

(od 50 do 400 m kw)

WIATY PRZYSTANKOWE

(120x180 cm, 120x120 cm, 70x100 cm)
STUDIO K2
64-920 Piła • Wawelska 118
67 356 89 20
reklama@studiok2.pl
studioK2.pl
/studioK2.eu

AUTOBUSY MZK

(FULLBACK oraz CAŁE POJAZDY)

Powierzchnie reklamowe w Pile
1

wer. 2019 07 29

Poligrafia • Promocja • Reklama STUDIO K2

Poligrafia • Promocja • Reklama STUDIO K2

ul. Wawelska 118 • 64-920 Piła • tel. 67 356 89 20

ul. Wawelska 118 • 64-920 Piła • tel. 67 356 89 20

studioK2.pl • reklama@studioK2.pl
\studioK2.eu

studioK2.pl • reklama@studioK2.pl
\studioK2.eu

Lokalizacja tablic billboardowych w Pile

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w naszym dziale handlowym:
ul. Wawelska 118, 64-920 Piła
tel. 67 356 89 20 • kom. 668 499 107
reklama@studioK2.pl
Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi
tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości, jak i w części.
Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna.
Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%).
Oferta nie zawiera kosztów transportu.
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Skrzyżowanie ul. 1 Maja oraz Al. Piastów

Skrzyżowanie ul. Zygmunta Starego i ul. Kwiatowej oraz ul.14 Lutego

LOKALIZACJA
Ścisłe centrum miasta - przy Placu Konstytucji 3 Maja, na skrzyżowaniu głównych ulic Al. Piastów oraz ul.1 Maja
ATUTY
- ścisłe centrum miasta
- duże skrzyżowanie ze zmiennym systemem sterującym sygnalizacją drogową
(długi okres oczekiwania na zielone światło dla pojazdów oraz pieszych na przejściu drogowym)
- bardzo duży ruch drogowy (część trasy S11 Poznań - Koszalin, obie drogi czteropasmowe)
- bardzo duży ruch pieszy (główne skrzyżowanie w mieście, duża ilość sklepów, banków, przystanków)
- w pobliżu: przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe
- tablice oświetlone w nocy

LOKALIZACJA
Ścisłe centrum miasta - przy Dworcu PKP i PKS oraz przy Galerii Handlowej VIVO

DANE TECHNICZNE
- standardowe tablice bilboardowe o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)
- tablice oświetlone w nocy halogenami zamontowanymi nad górnym rządem

ATUTY
- ścisłe centrum miasta
- w bezpośrednim sąsiedztwie z największą Galerią Handlową
- duże skrzyżowanie ze zmiennym systemem sterującym sygnalizacją drogową (ul.Zygmunta Starego / ul.14 lutego)
długi okres oczekiwania na zielone światło dla pojazdów oraz pieszych na przejściu drogowym
- bardzo duży ruch drogowy (część obwodnicy wewnętrznej miasta, dworzec PKP i PKP, postój TAXI, droga
czteropasmowa)
- bardzo duży ruch pieszy - główna droga z dworca PKP do centrum miasta
- w pobliżu: przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz przystanki autobusowe

DANE HANDLOWE
- dla numerów M1, M2, M3, M4 oraz M6, M7, M8 - grupa I
- dla numerów M5 oraz M9, M10 - grupa II

DANE TECHNICZNE
- standardowe tablice bilboardowe o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)
DANE HANDLOWE
- dla numerów P1, P2, P3, P4 i P7, P8 - grupa I
- dla numerów P5, P6 oraz P9, P10 - grupa II
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ul. Kusocińskiego

Plac Zwycięstwa / skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego i ul. Budowlanych

LOKALIZACJA
Centrum miasta - w pobliżu sieci handlowych LIDL. Główna droga dojazdowa do GALERII KASZTANOWEJ.

LOKALIZACJA
Ścisłe centrum miasta - przy Placu Zwycięstwa (budynek „Pod zegarem”)

ATUTY
- centrum miasta
- duże skrzyżowanie ze zmiennym systemem sterującym sygnalizacją drogową (ul.Bydgoska / ul.Kusocińskiego)
- bardzo duży ruch drogowy (część obwodnicy wewnętrznej miasta, odcinek pomiędzy dwoma galeriami handlowymi
- duży ruch pieszy i rowerowy
- w pobliżu: przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parking strzeżony, duże osiedle mieszkaniowe, wjazd
na parking LIDL oraz parking osiedlowy

ATUTY
- ścisłe centrum miasta
- duże skrzyżowanie ze zmiennym systemem sterującym sygnalizacją drogową - długi okres oczekiwania
na zielone światło dla pojazdów oraz pieszych na przejściu drogowym
- bardzo duży ruch drogowy (jedno z głównych skrzyżowań, droga czteropasmowa w kierunku oś Górne,
Dolaszewo, Zawada. Wyjazd w kierunku Szydłowa, Wałcza i Gorzowa
- bardzo duży ruch pieszy - w pobliżu sklepy, Poczta Główna, Plac Zwycięstwa)
- w pobliżu: przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe

DANE TECHNICZNE
- standardowe tablice bilboardowe o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE HANDLOWE
- dla numerów K1 - K6 - grupa I

DANE HANDLOWE
- grupa I
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Al. Powstańców Wielkopolskich / ul. Głuchowska

ul. Ludowa

LOKALIZACJA
Centrum miasta - skrzyżowanie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Głuchowskiej

LOKALIZACJA
Centrum miasta - ul. Ludowa

ATUTY
- centrum miasta
- duże skrzyżowanie ze zmiennym systemem sterującym sygnalizacją drogową - długi okres oczekiwania
na zielone światło dla pojazdów oraz pieszych na przejściu drogowym
- bardzo duży ruch drogowy (jedno z głównych skrzyżowań, część obwodnicy wewnętrznej miasta, droga
czteropasmowa, w pobliżu galerie handlowe ATRIUM KASZTANOWA, IBI oraz KAUFLAND, LEROY MERLIN
vis a vis wyjazd ze stacji benzynowej SHELL)
- bardzo duży ruch pieszy - w pobliżu liczne centra handlowe, sklepy, kino, duże osiedle mieszkaniowe
- w pobliżu: przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe

ATUTY
- centrum miasta
- wjazd na parking do centrum handlowego, Poczty Polskiej, tzw. „małego ryneczku”
- duży ruch drogowy wynikający z bliskości licznych budynków mieszkalnych oraz sklepów
- duży ruch pieszy - w pobliżu sklepy, poczta Polska, rynek
- w pobliżu: przejścia dla pieszych, wjazd na osiedle

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE HANDLOWE
- grupa II

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (504x238 cm) + nadstawka 504x50 cm

DANE HANDLOWE
- grupa II
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ul. Śniadeckich / Al. 500 Lecia Piły

Al. 500 Lecia Piły - wjazd na parking LEROY MERLIN - 18 m2

LOKALIZACJA
Centrum miasta - skrzyżowanie Al. 500 Lecia Piły i ul. Śniadeckich

LOKALIZACJA
Centrum miasta - Al. 500 Lecia Piły

ATUTY
- centrum miasta
- duże skrzyżowanie, długi okres oczekiwania na zielone światło dla pojazdów oraz pieszych na przejściu drogowym)
- bardzo duży ruch drogowy (jedno z głównych skrzyżowań, część obwodnicy wewnętrznej miasta, droga
czteropasmowa, w pobliżu galerie handlowe LEROY MERLIN, IBI oraz KAUFLAND)
- duży ruch pieszy i rowerowy - w pobliżu liczne centra handlowe, sklepy, duże osiedle mieszkaniowe, parkingi
- w pobliżu: przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe

ATUTY
- centrum miasta
- duży parking największego centrum handlowego w branży budowlanej oraz centrum handlowego KAUFLAND
- bardzo duży ruch drogowy (przy obwodnicy wewnętrznej miasta, droga czteropasmowa, w pobliżu galerie
handlowe LEROY MERLIN, IBI oraz KAUFLAND)
- duży ruch pieszy i rowerowy - w pobliżu liczne centra handlowe, sklepy, duże osiedle mieszkaniowe, parkingi
- w pobliżu: przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (504x238 cm) + nadstawka 504x50 cm

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 18 m kw (300x600cm)

DANE HANDLOWE
- grupa II

DANE HANDLOWE
- grupa I (uwaga - koszt montażu!)
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Al. 500 Lecia Piły - parking LEROY MERLIN - 18 m2

Al. Niepodległości / ul. Promienna

LOKALIZACJA
Centrum miasta - Al. 500 Lecia Piły

LOKALIZACJA
Al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Promienną, wjazd do miasta od strony Wałcza i Koszalina

ATUTY
- centrum miasta
- duży parking największego centrum handlowego w branży budowlanej oraz centrum handlowego KAUFLAND
- bardzo duży ruch drogowy (przy obwodnicy wewnętrznej miasta, droga czteropasmowa, w pobliżu galerie
handlowe LEROY MERLIN, IBI oraz KAUFLAND)
- duży ruch pieszy i rowerowy - w pobliżu liczne centra handlowe, sklepy, duże osiedle mieszkaniowe, parkingi
- w pobliżu: przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe

ATUTY
- bardzo duży ruch drogowy - lokalny jak i krajowy
- w pobliżu: przejścia dla pieszych, skrzyżowanie, sklep z parkingiem
- wjazd do miasta od pilskich „sypialni” - os. Zelona Dolina oraz Dobrzyca
- ograniczenie prędkości do 50 km/h
DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE TECHNICZNE
- duże tablice bilboardowa o powierzchni 18 m kw (300x600 cm)

DANE HANDLOWE
- grupa I

DANE HANDLOWE
- grupa I (uwaga - koszt montażu!)
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Al. Poznańska

Al. Wojska Polskiego

LOKALIZACJA
Al. Poznańska - wjazd od miasta od strony Poznania

LOKALIZACJA
Al. Wojska Polskiego - wjazd do miasta od strony Gorzowa

ATUTY
- super widoczność
- bardzo duży ruch drogowy - lokalny jak i krajowy
- w pobliżu: przejścia dla pieszych, skrzyżowanie, sklep z parkingiem
- ograniczenie prędkości do 50 km/h

ATUTY
- super widoczność
- bardzo duży ruch drogowy - lokalny jak i krajowy
- wjazd od pilskich „sypialni” Dolaszewo / Szydłowo / Zawada
- ograniczenie prędkości do 50 km/h

DANE TECHNICZNE
- tablica bilboardowa o powierzchni 12,6 m kw
(250x504 cm UWAGA! WIĘKSZY WYMIAR TABLICY!)

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE HANDLOWE
- grupa I

DANE HANDLOWE
- grupa I
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ul. Śródmiejska - Plac Zwycięstwa

Al. Piastów

LOKALIZACJA
deptak przy ul. Śródmiejskiej od strony Placu Zwycięstwa

LOKALIZACJA
skrzyżowanie ul. M. Konopnickiej z Al. Piastów

ATUTY
- tablice usytuowane przy miejskim deptaku
- bardzo dobra widoczność z ul. Spacerowej
- bardzo duży ruch pieszy
- w pobliżu duża ilość miejsc parkingowych
- deptak jak i Plac Zwycięstwa - duża ilość imprez plenerowych
- w poblizu przejście dla pieszych oraz przystanki autobusowe (linia nr 50 do Ujścia)

ATUTY
- obok bardzo duże skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego / Al. Piastów / Al. Jana Pawła II / ul. Wodnej
- bardzo duży ruch drogowy - główna droga w mieście
- bardzo duży ruch pieszy - liczne przejścia, ścieżki i przystanki autobusowe
- w pobliżu Hotel Gromada oraz Plac Zwycięstwa
DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE HANDLOWE
- grupa II

DANE HANDLOWE
- grupa II
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ul. Wawelska - wjazd z obwodnicy oraz z Kaczor

ul. Kolbe / ul. Dzieci Polskich

LOKALIZACJA
skrzyżowanie ul. Dzieci Polskich z ul. Popiełuszki i z ul. O.M. Kolbe

LOKALIZACJA
ul. Wawelska - wjazd do miasta z obwodnicy S10/S11 (Poznań - Bydgoszcz) oraz od strony Kaczor

ATUTY
- obok duże skrzyżowanie ul. Dzieci Polskich / ul. Popiełuszki / ul. O.M. Kolbe
- duży ruch drogowy – droga do szkoły podstawowej
- duży ruch pieszy, liczne przejścia, ścieżki piesze i rowerowe
- w pobliżu centrum budowlane, szkoła podstawowa i Starostwo Powiatowe
DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

ATUTY
- centrum miasta
- idealna widoczność
- bezpośrednio przy bardzo ruchliwej drodze (obwodnica miasta, duża ilość firm, wjazd od strony
„sypialni” Piły - Kaczor)
- lokalizacje na wysokości wjazdu do Strefy Ekonomicznej
- w pobliżu: Centrum Handlowe TESCO
- w pobliżu - ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych

DANE HANDLOWE
- grupa I

DANE TECHNICZNE
- standardowe tablice bilboardowe o powierzchni 12 m kw (238x504 cm) + nadstawka 504x50 cm W2
DANE HANDLOWE
- grupa II
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Parking IBI - DRYFEX

Ujście - centrum przy trasie K11

LOKALIZACJA
Centrum Ujścia - 10 km od Piły - trasa K11 Koszalin - Piła - Poznań - Wrocław

LOKALIZACJA
Al. Powstańców Wlkp. 162 - PARKING Centrum Handlowe IBI i Dryfex

ATUTY
- super widoczność
- bardzo duży ruch drogowy - lokalny jak i krajowy
- w pobliżu: przejścia dla pieszych, skrzyżowanie, sklep z parkingiem
- ograniczenie prędkości do 50 km/h

ATUTY
- idealna widoczność
- duży ruch pieszy wynikający z ilości licznych budynków mieszkalnych oraz galerii
- w pobliżu: Centrum Handlowe IBI - parking, przejścia dla pieszych, duże osiedle mieszkaniowe
- tablice oświetlone w nocy

DANE TECHNICZNE
- standardowa tablica bilboardowa o powierzchni 12 m kw (238x504 cm)

DANE TECHNICZNE
- niestandardowe tablice bilboardowe o wymiarze 490 x 220 cm

DANE HANDLOWE
- grupa I

DANE HANDLOWE
- grupa II
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Lokalizacja powierzchni wielkoformatowych w Pile
Ceny netto za 1 miesiąc w zależności od okresu umowy
		

12 i więcej m-cy

9-11 m-cy

6-8 m-cy 		

2-5 m-cy 		

1 miesiąc

1/2 miesiąc

GRUPA I*		

570,00		

600,00		

630,00		

660,00		

690,00		

350,00

GRUPA II*		

510,00		

540,00		

570,00		

600,00		

630,00		

320,00

Inne elementy oferty:
koszty wykonania reklam			

tablica 12 m kw			

tablica PR 02 - 18 m kw

druk + montaż reklamy** 			

190,00 zł netto 		

300,00 zł netto

tylko montaż (wyklejanie)** 			

70,00 zł netto

120,00 zł netto

napisy odblaskowe 		

		

Wycena indywidualna w zależności od wielkości i koloru napisów

Rabaty ilościowe

rabat w %

umowa na ponad 5 tablic w tym samym okresie 			

10 %

umwa na 5 tablic w tym samym okresie 					

8%

umowa na 4 tablice w tym samym okresie 				

6%

umowa na 3 tablice w tym samym okresie 				

4%

umowa na 2 tablice w tym samym okresie 				

2%

Terminy umów:
umowy zawierane są na okres pełnego miesiąca.
W przypadku obowiązywania umowy podczas trwania miesiąca:
od 1 do 15 dnia danego miesiąca - opłata za pełen miesiąc
od 16 do końca miesiąca - opłata za 1/2 miesiąca

* W tym koszt oświetlenia tablic na tablicach przy Placu Konstytucji 3 Maja / ul. 1 Maja
** STUDIO K2 udziela 2 miesięcznej gwarancji na trwałość reklamy
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PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA - powierzchnia 100 m kw
miesięczny koszt dzierżawy netto:
przy 12 miesiącach 2.800,00 zł
przy 6 miesiącach 3.000,00 zł
przy 3 miesiącach 3.300,00 zł

UL. KUSOCIŃSKIEGO - powierzchnia 300 m kw
WARIANT I - druk i montaż w czynszu
okres trwania		
koszt netto			
umowy			
300 m2 całość			
12 miesięcy 		
3.100,00 zł			
6 miesięcy 		
4.100,00 zł		
3 miesiące
5.900,00 zł			

koszt netto 		
200 m2 2/3 całości
2.450,00 zł
3.100,00 zł
3.450,00 zł

koszt druku i montażu (w tym naciągi, wzmocnienia i inne mat. mont.) 4.000,00 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 1.000,00 netto
Ścisłe centrum miasta - doskonała widoczność od strony centrum. Położenie na głównym skrzyżowaniu
w mieście. mW pobliżu nowobudowany skwer i deptak.

WARIANT II - opłata początkowa + druk i montaż
opłata początkowa
6000,00 zł			
5000,00 zł
okres trwania		
koszt netto			
koszt netto 		
2
umowy			
300 m całość			
200 m2 2/3 całości
12 miesięcy 		
2.500,00 zł			
2.000,00 zł
6 miesięcy 		
3.000,00 zł
		2.250,00 zł
3 miesiące
3.800,00 zł 			
2.750,00 zł

ŚCIANA BUDYNKU PRZY 500-lecia/ŁĄCZNEJ 35 - powierzchnia 50 m kw
miesięczny koszt dzierżawy netto:
przy 12 miesiącach 1.400,00 zł
przy 6 miesiącach 1.500,00 zł
przy 3 miesiącach 1.700,00 zł

Centrum miasta - reklama przy bardzo ruchliwej drodze (ruch samochodowy jak i pieszy i rowerowy, na trasie
pomiędzy dwoma największymi centrami handlowymi. Gwarantowana doskonała widoczność

koszt druku i montażu - 1.750 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 400,00 netto

UL. BYDGOSKA / PODCHORĄŻYCH - powierzchnia 100 m kw

Centrum miasta - w pobliży centrum handlowe. Droga jest częścią obwodnicy wewnętrznej miasta i łączy
część handlową z dzielnicami mieszkalnymi.

miesięczny koszt dzierżawy netto:
				
				
				
opłata początkowa
przy 12 miesiącach
przy 6 miesiącach
przy 3 miesiącach

WARIANT I
		
druk i montaż		
w czynszu		

WARIANT II
opłata początkowa
+ druk i montaż

w czynszu		
1.500,00 zł		
1.900,00 zł 		
2.500,00 zł 		

2.500,00 zł
1.300,00 zł
1.500,00 zł
1.700,00 zł

ŚCIANA BUDYNKU PRZY 500-lecia/ŁĄCZNEJ 31 - powierzchnia 25 m kw
miesięczny koszt dzierżawy netto:
przy 12 miesiącach 800,00 zł
przy 6 miesiącach 900,00 zł
przy 2 miesiącach 1.000,00 zł
koszt druku i montażu (w tym naciągi, wzmocnienia i inne mat. mont.) 1.250,00 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 300,00 netto

UWAGA - MOŻLIWOŚĆ OŚWIETLENIA (+250,00 m/c)
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 400,00 netto

Centrum miasta - w pobliży centrum handlowe. Droga jest częścią obwodnicy
wewnętrznej miasta i łączy część handlową z dzielnicami mieszkalnymi.

Centrum miasta - reklama przy bardzo ruchliwej drodze, przy nowo wybudowanym rondzie.
Nasilony ruch pieszy i samochodowy, w pobliżu przjście dla pieszych.

HOTEL GROMADA - dwie powierzchnie 400 m kw!!
ŚCIANA BUDYNKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO - powierzchnia 50 m kw

miesięczny koszt dzierżawy netto:

miesięczny koszt dzierżawy netto:
przy 12 miesiącach 1500,00 zł
przy 6 miesiącach 1750,00 zł
przy 2 miesiącach 2000,00 zł

przy 12 miesiącach 4.000,00 zł
przy 6 miesiącach 4.500,00 zł
przy 3 miesiącach 5.200,00 zł
koszt druku i montażu (w tym naciągi, wzmocnienia i inne mat. mont.) 16.000,00 zł
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 2000,00 zł netto

koszt druku i montażu (w tym naciągi, wzmocnienia i inne mat. mont.) 2.000,00 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 1000,00 netto

Ścisłe centrum miasta, przy największym rondzie w mieście. Doskonała widoczność reklam od wjazdu od Poznania (jedna strona) lub Koszalina oraz z wyspy, na której odbywają się liczne imprezy masowe (druga strona).

Ścisłe centrum miasta - doskonała widoczność od strony centrum. Położenie przy ruchliwej trasie, przy rondzie. W pobliżu wejście na wyspę - główne miejsce spotkań mieszkańców Piły - oraz punkty gastronomiczne
(w tym sieciowe) oraz Inwestpark.

w ofercie ponad 20 lokalizacji
interesują Państwa inne lokalizacje? Prosimy o kontakt
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CENNIK DO OFERTY NA WIATY PRZYSTANOWE - PIŁA*
GABLOTY 120 x 180 cm - zewnętrzna część wiaty przystankowej

									

									
									

WYNAJMIJ
POWIERZCHNIE
REKLAMOWE!

		

ilość gablot

12 miesięcy

6 miesięcy

3 miesiące

1 miesiąc

1 tydzień

		
		
		
		
		
		

pow. 25
16-25
6-15
do 5 sztuk

85,00 zł
90,00 zł
95,00 zł
100,00 zł

90,00 zł
95,00 zł
100,00 zł
105,00 zł

100,00 zł
105,00 zł
110,00 zł
115,00 zł

115,00 zł
120,00 zł
125,00 zł
130,00 zł

60,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
75,00 zł

		

GABLOTY 70 x 100 cm oraz 120 x 120 cm - zewnętrzna lub wewnętrzna część wiaty przystankowej
ilość gablot
12 miesięcy
6 miesięcy
3 miesiące
1 miesiąc
1 tydzień

		
pow. 35
25,00 zł
		
26-35
27,50 zł
		
16-25
30,00 zł
		
6-15
32,50 zł
		
do 5 sztuk
35,00 zł
					

30,00 zł
32,50 zł
35,00 zł
37,50 zł
40,00 zł

35,00 zł
37,50 zł
40,00 zł
42,50 zł
45,00 zł

40,00 zł
42,50 zł
45,00 zł
47,50 zł
50,00 zł

20,00 zł
22,50 zł
25,00 zł
27,50 zł
30,00 zł

cena netto za 1 powierzchnię reklamową i na okres 1 tygodnia / 1 miesiąca

					
					
		
KOSZTY		
DRUK PLAKATÓW			
		
DODATKOWE DUŻY (120x180) MAŁY (70x100)
MAŁY (120x120)
		
		
		
		
		

pow. 25
16-25
6-15
do 5 sztuk

29,00 zł
32,00 zł
35,00 zł
38,00 zł

11,00 zł
12,00 zł
13,00 zł
14,00 zł

22,50 zł
25,00 zł
27,50 zł
30,00 zł

MONTAŻ I DEMONTAŻ
DUŻY FORMAT
MAŁY FORMAT
10,00 zł
11,00 zł
12,00 zł
13,00 zł

8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł

cena netto za 1 emisję - przy umowie na większa ilość emisji ceny ustalane indywidualnie + ew. opracowanie graficzne

				
					
		
kary za zajęcie powierzchni na całej wiacie bez umowy: 1.000,00 zł
		
		
		

ceny netto za 1 sztukę

DUŻA			
MAŁA A				
MAŁA B
strona zewnetrzna
strona wewnętrzna/zewnętrzna
strona wewnętrzna/zewnętrzna
120x180cm		
70x100 cm		
120x120 cm
* Ceny netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy

* Ceny netto na wynajem powierzchni reklamowej na okres jednego miesiąca przy umowie na minimum 35 powierzchni reklamowych
i okres 12 miesięcy
** Ceny netto na wynajem powierzchni reklamowej na okres jednego miesiąca przy umowie na minimum 25 powierzchni reklamowych
i okres 12 miesięcy
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Lokalizacja powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych w Pile

ulica

przystanek

zewnętrzna
duża

wewnętrzna
mała

1

Bydgoska

Bydgoska TESCO

120x180 cm

70x100 cm

2

Bydgoska

vis a vis PKO BP

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

3

Zygmunta Starego

Dworzec PKP

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

4

Zygmunta Starego

Dworzec PKS

120x180 cm

70x100 cm

5

Kossaka

Kossaka Pętla Philips

120x180 cm

6

Podchorążych

PWSZ

120x180 cm

7

Rydygiera

Szpital

120x180 cm

8

Pl. Zwycięstwa

Pl. Zwycięstwa

120x180 cm

70x100 cm

9

Piłsudskiego

od budynku DH ALFA

120x180 cm

100x70 cm P

100x70 cm P

10 Piłsudskiego

przy hotelu ARCHE

120x180 cm

100x70 cm P

100x70 cm P

11 Lelewela

od strony SP 12

120x120 cm

120x120 cm

12 Bydgoska

Łowiecka (Furman)

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

13 Bydgoska

Roosevelta (vis a vis stadionu)

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

14 Staropolska

Staropolska

120x180 cm

70x100 cm

15 Browarna

Browarna (NOT)

120x180 cm

70x100 cm

16 Staromiejska

Staromiejska (wys. Pola)

120x180 cm

120x120 cm

17 Lelewela

Lelewela Pętla

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

18 Ludowa

Ludowa Kościół

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

19 Łączna

Łączna (Apteka)

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

20 Łączna

Łączna MZK

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

21 Okólna

Okólna - MILA

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

22 Okólna

Okólna - Bydgoska

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

23 Wyspiańskiego

Słowackiego (Inter Marche)

120x180 cm

70x100 cm

24 Śniadeckich

Śniadeckich - Kościół

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

25 Wyspiańskiego

Wyszyńskiego (PKO SA)

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

26 Kossaka

Basen Kossaka

120x180 cm

70x100 cm

27 Lelewela

Korczaka (vis a vis SP 12)

120x180 cm

70x100 cm

70x100 cm

28 Zygmunta Starego

Galeria VIVO

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

29 Bydgoska

Andersa - Komenda Policji

120x180 cm

120x120 cm

30 Okrzei

Jana Bosko

120x180 cm

120x120 cm

31 Al. Poznańska

koło wiaduktu

120x180 cm

120x120 cm

32 Śniadeckich

Os. Jadwiżyn - Śniadeckich/pętla

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

33 Kazimierza Wielkiego

Kazimierza Wielkiego/Widok

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

34 Kazimierza Wielkiego

Kazimierza Wielkiego/Kościół

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

35 Trzcianecka

Osiedlowa

120x180 cm

36 Pl. Inwalidów

Pl. Inwalidów

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

37 Jastrzębia

Jastrzębia pętla

120x180 cm

120x120 cm

38 Wojska Polskiego

Kamienna pętla

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

39 Wojska Polskiego

Krzywa

120x180 cm

120x120 cm

120x120 cm

70x100 cm

zewnętrzna
mała

70x100 cm

70x100 cm

P - gablota pozioma
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POWIERZCHNIE NA AUTOBUSACH MZK

POWIERZCHNIE NA AUTOBUSACH MZK
cały pojazd - miesięczny koszt dzierżawy: 1.500,00 zł
BOKI I PRZÓD - bez szyb z wyjątkiem zaznaczonych elementów, DACH - całość (opcja)
wykonanie reklamy (druk + montaż)**:

tył autobusu
WARIANT A - tylna szyba wyklejona folią OWV
wykonanie reklamy (druk + montaż)*:

WERSJA I - tylna szyba folia OWV + wyklejenie karoserii elementami grafiki i napisami
koszt wykonania i montażu - 2.700,00 zł netto
opcja: napis na dachu - 1.100,00 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 700,00 zł netto

						

										

WERSJA II - wyklejenie grafiką ok 30% powierzchni + reszta bez zadruku (jak powyżej)
koszt folii i cięcia, druku oraz montażu - 3.600,00 zł netto
opcja: napis na dachu - 1.100,00 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 900,00 zł netto

290,00 zł netto

WERSJA III - wyklejenie grafiką całości powierzchni
koszt druku oraz montażu - 5000,00 zł netto
opcja: napis na dachu - 1.100,00 zł netto
opcja: pełnokolorowa grafika na dachu - 4.200,00 zł netto
koszt demontażu (przy braku przedłużenia umowy) - 1.500,00 zł netto
			

WARIANT B - fullback - tylna szyba wyklejona folią OWV + karoseria folią polimerową
wykonanie reklamy (druk + montaż)*:

				

						

WERSJA 1							

WERSJA 2

490,00 zł netto
WERSJA 3

miesięczny koszt dzierżawy: 700,00 zł netto
demontaż WARIANT 1 - 150,00 zł / szt.
demontaż WARIANT 2 - 250,00 zł / szt.

* Gwarancja trwałości 3 miesiące. Wersja z gwarancją 12 miesięcy - wycena indywidualna
** Gwarancja trwałości na szyby 3 miesiące. Pozostałe elementy na12 miesięcy

* Gwarancja trwałości 3 miesiące. Wersja z gwarancją 12 miesięcy - wycena indywidualna
** Gwarancja trwałości na szyby 3 miesiące. Pozostałe elementy na12 miesięcy

Powierzchnie reklamowe w Pile
30

Powierzchnie reklamowe w Pile
wer. 2019 07 29

31

wer. 2019 07 29

Poligrafia • Promocja • Reklama STUDIO K2
ul. Wawelska 118 • 64-920 Piła • tel. 67 356 89 20

studioK2.pl • reklama@studioK2.pl
\studioK2.eu

Zapraszamy do współpracy
Katarzyna Stańczak-Szperkowska
specjalista ds. obsługi klienta
katarzyna.stanczak@studiok2.pl
kom. 668 499 085
Anna Szmytkowska
specjalista ds. obsługi klienta
anna.szmytkowska@studiok2.pl
kom. 698 928 927
Małgorzata Niemiec-Trąbska
specjalista ds. obsługi klienta
malgorzata.niemiec@studiok2.pl
kom. 533 323 535
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