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SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
Słupy usytuowane są w sąsiedztwie najbardziej
uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, w
miejscach o największym natężeniu ruchu.
Ta najstarsza forma reklamy zewnętrznej,
obecnie przeżywa prawdziwy renesans.
Dotąd głównym przeznaczeniem słupa była
reklama małego formatu – typowa funkcja
ogłoszeniowa. Aktualne odkrywany jest na
nowo jako nośnik wielkoformatowy. Niewątpliwe
wyróżnia go nietypowa forma dająca wiele
możliwości zareklamowania się w
nieszablonowy sposób

Wymiary standardowego słupa wynoszą:
średnica 120 x wysokość ekspozycyjna 260300 cm
pozwala to na ekspozycje plakatu znacznie
większego do plakatu citylight, w miejscach
o znacznie większym natężeniu rychu, co
stanowi dodatkowe atuty tego nośnika.

Outdoor przeprowadza kampanie
reklamowe na słupach całego kraju i
zagranicą

SŁUPY REKLAMOWE – kampanie
ogólnopolskie i zagraniczne
ZASIĘG KAMPANII REKLAMOWYCH NA
SŁUPACH:
Organizujemy kampanie reklamowe na
słupach ogłoszeniowych na terenie całej
Polski
(miedzy innymi Warszawa, Kraków, Poznań,
Wrocław, Łódź, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz,
Olsztyn, Częstochowa, Białystok)
oraz w wybranych krajach Europy zachodniej

Przeprowadzamy plakatowanie w mniejszych
miastach, przede wszystkim bezpośrednio
przyległych do Trójmiasta: w Wejherowie,
Pruszczu Gdańskim, miejscowościach
położonych na półwyspie Helskim i terenach
nadmorskich.

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR kampanie w Europie
Organizujemy kampanie
reklamowe również w
miastach europejskich,
głównie na terenie Austrii i
Niemiec.
Przykładowe zdjęcia kampanii
BERLIN:

SŁUPY – NOWE MOZLIWOSCI
Słup jako forma reklamowa ma ponad
100 lat, mimo to ciągle ewoluuje.
Wpisał sie trwale charakter miasta, ale
poza tradycją, stwarza niepowtarzalną
możliwość wyróżnienia się w natłoku
informacji przez zastosowanie
nieszablonowych nakładek.

SŁUPY – NOWE MOZLIWOSCI
Można go tez zamienić w puszkę
popularnego napoju, znaną postać z bajki,
pojemnik z zupą, czy porcję frytek.
Wystarczy rozwinąć skrzydła wyobraźni.

SŁUPY – NOWE MOZLIWOSCI
przykładowe realizacje

SŁUPY – NOWE MOZLIWOSCI
przykładowe realizacje

KAMPANIE REKLAMOWE
– zasady umieszczania plakatów


Kampania reklamowa na słupach trwa 1 tydzień
lub jego wielokrotność



Opłata jest naliczana od poniedziałku, za każdy
tydzień



Terminy plakatowania: niedziela - poniedziałek



Klient powinien dostarczyć plakaty najpóźniej na 5
dni przed terminem plakatowania (tj. do środy)



W celu zapewnienia wysokiej jakości ekspozycji
dokonujemy uzupełniającego klejenia plakatów
zniszczonych dla kampanii trwającej dłużej niż
jeden tydzień. W takim przypadku klient powinien
dostarczyć odpowiednio większą liczbę plakatów
/min. 20%, nie mniej niż 10 szt. /



Pierwszeństwo względem klientów rezerwujących
powierzchnie reklamową pod pojedyncze plakaty
(kampanie detaliczne), mają zamawiający całe
słupy.
W przypadku pojedynczych plakatów nie ma
możliwości wcześniejszego wyboru lokalizacji.
Plakaty są wyklejane w wolnych miejscach.

KAMPANIE REKLAMOWE
– zasady umieszczania plakatów


Zakup całej powierzchni słupa jest
traktowany priorytetowo w stosunku do
zakupu powierzchni pod opaski. Outdoor
zastrzega sobie prawo wyznaczenia
lokalizacji zastępczej dla opasek w
przypadku wykupienia całej powierzchni
słupa przez innego klienta.



Nie zaleca się stosowania plakatów formatu
mniejszego niż A2, ze względu na małą
czytelność i niską skuteczność.



W przypadku wystąpienia siły wyższej np.
niekorzystnych warunków pogodowych takich
jak: mrozy poniżej - 7 °C, porywiste wiatry,
intensywne opady, zastrzegamy
sobie możliwość opóźnienia terminów
wyklejania, pozostaje to bez wpływu na
wysokość opłat.



Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie
będą uwzględniane. Wszelkie uwagi prosimy
zgłaszać w trakcie kampanii.

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR podstawowe formaty plakatów
Przykładowe formy wykorzystania powierzchni reklamowej słupa
plakat WF
pojedynczy
cały słup
opaska
1/3 słupa
plakat
standardowo 3
/ring wokół słupa/
plakaty
wielkoformatowe

1 plakat
wielkoformatowy

standardowo 6
plakatów B1

Standardowy
format B1/B2

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
- ceny Gdańsk

Słupy podzielone są na dwie strefy w
zależności od lokalizacji.
OPŁATY:
Gdańsk i Sopot:


plakat B0/A0 – 65,00 zł netto/tydz. (strefa I)



plakat B0/A0 – 55,00 zł netto/tydz. (strefa II)



plakat B1/ A1 – 18,00 zł netto /tydzień



plakat B2/ A2 - 14,00 zł netto /tydzień



plakat B3/ A3 - 11,00 zł netto /tydzień



plakat wielkoformatowy 130x300/260 cm
lub



opaska /ring z plakatów wokół słupa/
- 130,-zł netto/tydz.(strefa II)
- 160,-zł netto/tydz.(strefa I)

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
- ceny Gdańsk i Sopot
Cennik - całe słupy

koszt wykupienia
powierzchni całego słupa
(z uwzględnieniem upustów
za czas trwania kampanii)
wynosi:

Strefa

Cena za tydzień ekspozycji w zależności od czasu trwania kampanii za
powierzchnie całego słupa
4 tygodnie
1 tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie
i więcej

I

550,-

Upust 3%

Upust 6%

Upust 10%

II

390,-

Upust 4%

Upust 10%

Upust 15%

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
Gdańsk –słupy miejskie - ogólnodostępne :
Na terenie miasta Gdańska istnieje siec 15 miejskich słupów
ogłoszeniowych. Są to słupy ogólnodostępne, bez dodatkowych
pozwoleń można umieszczać na nich plakaty. Zainteresowanym klientom
oferujemy usługę oklejania słupów miejskich. Usługa obejmuje wyłącznie
wyklejenie plakatów, bez opłaty za ekspozycję.
Cennik: 350 zł
netto/plakatowanie
wyklejenie plakatów na
słupach ogólnodostępnych
odbywa się w terminach
plakatowania słupów Outdoor
tj. niedziela-poniedziałek
Obejmuje wyklejenie 60 szt,
tj. min 4 plakaty na każdym
słupie

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
- ceny Gdynia
opłaty Gdynia:


plakat B0/A0 – 65,00 zł netto/tydz. (strefa I)



plakat B0/A0 – 55,00 zł netto/tydz. (strefa II)



plakat B1/ A1 – 18,00 zł netto /tydzień



plakat B2/ A2 - 14,00 zł netto /tydzień



plakat B3/ A3 - 11,00 zł netto /tydzień



plakat wielkoformatowy 130x300/260 cm
lub



opaska /ring z plakatów wokół słupa/

- 130,-zł netto/tydz.(strefa II)
- 160,-zł netto/tydz.(strefa I)

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
- ceny Gdynia
Cennik - całe słupy



Koszt wykupienia
powierzchni całego słupa
(z uwzględnieniem upustów
za czas trwania kampanii)
wynosi:

Strefa

Cena za tydzień ekspozycji w zależności od czasu trwania kampanii za
powierzchnie całego słupa
1 tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

I

550,-

Upust 3%

Upust 6%

Upust 10%

II

350,-

Upust 4%

Upust 10%

Upust 15%

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
- ceny Sopot
opłaty Sopot
 plakat B0/A0 pion – 80,00 zł
netto/tydz. (strefa I)
 plakat B0/A0 pion – 55,00 zł
netto/tydz. (strefa II)
 plakat B1/ A1 – 20,00 zł
netto/tydzień
 plakat B2/ A2 - 15,00 zł netto/tydzień
 plakat B3/ A3 - 11,00 zł netto/tydzień
 plakat wielkoformatowy
130x300/260 cm 45% ceny całego
słupa (cennik poniżej)
 opaska /ring z plakatów wokół słupa/
 210,-zł netto/tydzień(strefa II)
 170,-zł netto/tydzień(strefa I)

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
* Strefa I oznacza słupy
zlokalizowane w ścisłym
centrum, np.: Gdańsk Stare
Miasto, Wrzeszcz al.
Grunwaldzka, Gdynia, ul.
Świętojańska, przy Teatrze
Muzycznym, na Placu
Grunwaldzkim.
Szczegółowy wykaz słupów
wraz z lokalizacjami oraz
podziałem na I i II strefę
znajduje się w odrębnym
załączniku.

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
Na życzenie
wykonujemy
dokumentację
fotograficzną.
Dokumentacja
kampanii
pojedynczych plakatów
jest płatna dodatkowo i
wynosi 4,50 zł za
słup/lokalizację/.

W cenę ekspozycji wliczony jest stały monitoring i
usuwanie ewentualnych usterek w ciągu 24 godzin
od stwierdzenia uszkodzeń.

W przypadku kampanii
„całosłupowych” i
opasek wykonanie
dokumentacji
zdjęciowej jest
bezpłatne

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR –
plakatowanie expres

Ekspresowe wyklejenie plakatów:




za wyklejenie plakatów poza
standardowym terminem plakatowania
/w środku tygodnia/ pobierana jest
opłata jak za pełny tydzień
powiększona o 3,00 zł netto za każdy
plakat, ale nie mniej niż 200 zł.
Wyklejenie całego słupa 85 złotych

Cena za samo wyklejenie plakatu, poza
nośnikami Outdoor 3miasto, w
lokalizacjach ogólnodostępnych, na
terenie Trójmiasta, wynosi 3,00 zł
netto/szt., jednak nie mniej niż 300 zł
netto. Plakatowanie poza terenem
Trójmiasta, np. Półwysep Helski,
Mierzeja Wiślana, miejscowości
nadmorskie, kalkulowane są odrębnie.

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR zamówienie kampanii
Jak techniczne wykonać zamówienie kampanii
reklamowej na słupach:
Po ustaleniu drogą mailową warunków przeprowadzenia
kampanii, tj. terminów, ilości plakatów, dokonaniu
rezerwacji konkretnych lokalizacji (w przypadku kampanii
cało-słupowych) oraz ustaleniu warunków finansowych,
należy przesłać wypełnione i podpisane zlecenie
kampanii w formie elektronicznej lub faksem, a oryginały
zlecenia pocztą (można przesłać z plakatami np.
przesyłką kurierską).
Na końcu niniejszej oferty znajduje się przykładowy wzór
zlecenia.
Plakaty zostają umieszczone na słupach po uiszczeniu
opłaty za ekspozycję.

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsca pod
reklamę w związku z ograniczona ilością powierzchni.

SŁUPY REKLAMOWE OUTDOOR
PLAKATY NA SŁUPY:
Gramatura nie powinna być niższa niż 115g/m2
lub wyższa niż 130g/m2. Nie gwarantujemy
ekspozycji plakatów wydrukowanych na papierze
o bardzo wysokiej gramaturze i lakierowanym.
Pomimo zastosowania profesjonalnego kleju
plakaty marszczą się i odklejają.
W przypadku gdy plakaty zostaną wydrukowane
na papierze innym niż offsetowy, np. kreda –
plakaty umieszczone na zewnątrz marszczą się,
odbijają światło przez co zmniejsza się ich
czytelność.
Do druku plakatów na słupy może być
zastosowany również papier typu blue back side,
przeznaczony standardowo do plakatów
billboardowych, wodoodporny, do zastosowań na
zewnątrz. Na słupy drukowany jest w wyższej
rozdzielczości .

OUTDOOR
na innych nośnikach reklamowych
Realizujemy kampanie
reklamowe na nośnikach typu:
- Billboardy
- Powierzchnie wielkoformatowe
na ścianach (banery i siatki
reklamowe)
- Kasetony na słupach
oświetleniowych
- Mobile

Tworzymy sieci nośników dedykowanych dla konkretnego klienta.
Produkujemy i montujemy nośniki w lokalizacjach wybranych przez
Klienta

