Oferta reklamowa Kolei Wielkopolskich
Dlaczego warto z nami współpracować?
obsługujemy codzienny kolejowy ruch pasażerski aglomeracji wielkopolskiej
nasi Klienci to głównie osoby dojeżdżające do pracy i do szkoły
z naszych usług korzysta ok. 5 000 000 pasażerów rocznie
każdego dnia uruchamiamy ok. 120 pociągów

Tutaj jeździmy:
Leszno – Ostrów Wlkp. (5 par poc. w ciągu doby, ok. 800 pasażerów)
Leszno – Zbąszynek (7 par poc. w ciągu doby, ok. 1000 pasażerów)
Poznań Gł. – Wolsztyn (8 par poc. w ciągu doby, ok. 2000 pasażerów)
Poznań Gł. – Wągrowiec – Gołańcz (13 par poc. w ciągu doby, ok. 3000 pasażerów)
Poznań – Zbąszynek (14 par poc. w ciągu doby, ok. 5000 pasażerów)
Poznań – Konin – Kutno (18 par poc. w ciągu doby, ok. 8000 pasażerów)

www.koleje-wielkopolskie.com.pl

Oferujemy zróżnicowane formy reklamy spośród których Klienci mogą wybrać najbardziej dopasowane do
swoich potrzeb.
1. Reklama graficzna na drukowanych przez nas liniowych rozkładach jazdy, dystrybuowanych wśród pasażerów.
- cena za nadruk na egzemplarzu rozkładu liniowego (format A6, 105 mm x 150 mm): 0,10 zł za sztukę (cena nie obejmuje projektu reklamy).

Nakłady liniowych rozkładów jazdy:


Leszno – Ostrów Wlkp. – 1 800 szt.



Poznań – Wolsztyn, Poznań – Gołańcz – 4 500 szt.



Poznań – Konin – 11 000 szt.



Zbąszynek - Leszno – 8 500 szt.

2. Wydawanie ulotek przez kasjera łącznie z biletami – 0,20 zł za sztukę *
3. Wykładanie ulotek przy okienkach kasowych – 0,10 zł za sztukę *
4. Reklama graficzna na kopertach do biletów – 0,20 zł za sztukę *
5. Rozkładanie ulotek na siedzeniach na stacji początkowej przed danym kursem
format ulotki max. A5 – cena: 200zł / 1 pociąg / 1 dzień *
* cena nie obejmuje projektu oraz druku
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Proponujemy również wynajęcie powierzchni reklamowej w naszych autobusach szynowych.
1. Reklama na tylnej ścianie siedzeń (w formie naklejki)

- naklejka w formacie maksymalnie A4,
- cena za ekspozycję na dzień kursowania pojazdu (160 miejsc): 400 zł.

2. Ekspozycja plakatów na ścianach wewnątrz pojazdów w ramkach przymykowych
Proponowane stawki to:


format A5 – 5,00zł / 1 dzień



format A4 – 10,00zł / 1 dzień



format A3 – 15,00zł / 1 dzień

Do Państwa dyspozycji przeznaczonych jest 11 autobusów szynowych serii SA 132, a w każdym z nich znajduje się miejsce na:
- 4 ramki A3 (pionowe)
- 4 ramki A4 (pionowe)
- 2 ramki A4 (poziome)
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Ponadto jesteśmy otwarci na propozycje współpracy w ramach reklamowego wykorzystania pojazdów, które
eksploatujemy, np. hostessy na pokładzie, kolportaż materiałów promocyjnych itp. Zapraszamy do kontaktu
w celu przygotowania indywidualnej oferty na kampanię reklamową dopasowaną do Państwa potrzeb.
UWAGA! Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT.

RABATY!
w przypadku wykupienia kilku rodzajów reklam lub długich okresów ekspozycji możliwość negocjacji cen.
wysokość rabatu uzależniona jest od wielkości zamówienia
rabaty indywidualnie nawet do 30% ustalamy w drodze negocjacji z Klientem

KONTAKT
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
61-897 Poznań ul. Składowa 5
Tel: +48-61-279-27-43
e-mail: reklama@koleje-wielkopolskie.com.pl
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