Co to jest LIFTBOARDS?
Liftboards to tablice reklamowe, które codziennie towarzyszą tysiącom mieszkańców Piotrowic w Katowicach podczas
podróży windą. Tablice przytwierdzone są do ścian kabin windowych w kilkudziesięciu budynkach mieszkalnych. Reklama
w windach to kilkanaście tysięcy spojrzeń każdego dnia, które bardzo szybko budują wizerunek oraz informują szerokie
grono odbiorców o ofercie firmy. Reklama w windach zwiększy rozpoznawalność Twojej marki, a także zbuduje
popularność i zaufanie wśród Twoich docelowych klientów.

“

Reklama w windach stała się jednym z głównych ﬁlarów naszego marketingu oraz bardzo
ważnym i wysoce skutecznym kanałem komunikacyjnym pomiędzy apteką a Pacjentami.
Apteka Malva, właściciel

Zasięg i oglądalność
Bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz w
dziale marketingu, z pewnością poszukujesz reklamy, która
dotarłaby do jak największej liczby odbiorców.
W Katowicach, każdego dnia podczas jazdy windą, około
17 000 mieszkańców ogląda treści zamieszczone na
naszych tablicach.
Warto wspomnieć, iż oglądalność ta zwiększa się, jeżeli
weźmiemy pod uwagę innych odbiorców (gości i znajomych mieszkańców, dostawców, pracowników firm etc.).
Tablice reklamowe w windach ze względu na swoją lokalizacje zapewnia wysoką oglądalność reklam, gdyż
mieszkańcy zwracają na nie uwagę podczas codziennej
podrózy windą

Katowice, Piotrowice
100 tablic reklamowych
17 000 mieszkańców
2 miliony spojrzeń miesięcznie

Zainteresowany? Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym biurem:

tel. +48 884 612 812
email: katowice@liftboards.pl
www.reklamawwindach.pl

Miejsce i czas emisji
Budynki w których znajdują się nasze tablice zlokalizowane są
na osiedlu Piotrowice.

• Emisje Cykliczne:

emisja reklamy w windach ukazuje się co dwa miesiące

• Kilkanaście nieruchomości

ekspozycja reklamowa jest widoczna w kilkudziesięciu budynkach

• Wykaz lokalizacji

klient otrzymuje wykaz lokalizacji, gdzie znajdują się tablice

• Harmonogram emisji

klient może co 2 miesiące zmieniać projekt graficzny

• Raport z emisji

klient po zakończeniu montażu plakatów otrzymuje raport

• Monitorowanie stanu ekspozycji

co 2 tygodnie sprawdzany jest stan ekspozycji reklamowej

wizualizacja nośnika LIFTBOARDS

Cena i wielkość reklamy
Cena kampanii reklamowej jest uzależniona od dwóch podstawowych czynników: wielkości reklamy oraz czasu emisji.
Wielkość reklamy wyrażana jest w liczbie modułów. Jeden moduł jest to powierzchnia 10,6x11,2 cm. Cała tablica składa
się z 48 modułów. Im większa powierzchnia reklamy, tym cena za jeden moduł jest mniejsza. Naszym klientom polecamy
również na zamawianie dłuższych kampanii reklamowych niż jedna emisja, gdyż klient ma możliwość zmienić projekt
graficzny co 2 miesiące, a cena jest o wiele niższa niż w przypadku kampanii dwumiesięcznej.

Katowice, Piotrowice (100 tablic reklamowych 70x100 cm)
Długość emisji

Ilość modułów (wielkość modułu 10,6 x 11,2 cm)
1

2 miesiące

4 miesiące

4

6

8

12

24

350 zł/mod. 330 zł/mod. 310 zł/mod. 285 zł/mod. 260 zł/mod. 235 zł/mod. 210 zł/mod.
350 zł/mies.

660 zł/mies.

1240 zł/mies.

1710 zł/mies.

2080 zł/mies.

2820 zł/mies.

5400 zł/mies.

335 zł/mod. 315 zł/mod. 295 zł/mod. 270 zł/mod. 245 zł/mod. 220 zł/mod. 195 zł/mod.
335 zł/mies.

6 miesięcy

2

630 zł/mies.

1180 zł/mies.

1620 zł/mies.

1960 zł/mies.

2640 zł/mies.

4680 zł/mies.

320 zł/mod. 300 zł/mod. 280 zł/mod. 255 zł/mod. 230 zł/mod. 205 zł/mod. 180 zł/mod.
320 zł/mies.

600 zł/mies.

1120 zł/mies.

1530 zł/mies.

1840 zł/mies.

2460 zł/mies.

4320 zł/mies.

Ceny podane w cenniku są cenami netto. W celu indywidualnej wyceny skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

tel. +48 884 612 812

email: katowice@liftboards.pl

Skuteczność
Wiele można powiedzieć na temat rozmaitych form reklamowania się, jednak „na koniec dnia” najprawdopodobniej
najważniejsze dla Ciebie będą EFEKTY. Jeżeli zależy Ci na wzroście sprzedaży oraz podniesieniu zysków Twojej firmy, jesteś
we właściwym miejscu, ponieważ:

• Przed naszą reklamą nie można uciec – ludzie jadąc windą znajdują się w pustym pomieszczeniu o
powierzchni około 1,5 m2. Obojętnie czy jadą sami, czy ktoś im towarzyszy – prędzej czy później zapoznają się
z naszymi reklamami.

• Ponad 90% mieszkańców wykonuje minimalnie 2 kursy windą dziennie. Miesięcznie daje nam
to liczbę co najmniej 60 sytuacji, które potencjalnie zakończą się kontaktem z Twoją reklamą. Średnia liczba dziennie
wykonywanych kursów wynosi 3.

• Liftboards jest nośnikiem cyklicznym, dlatego możesz być pewien, że dołożymy wszelkich starań,
abyś był w pełni usatysfakcjonowany z udziału w projekcie.

Porównanie
Obecnie najbardziej popularnym sposobem na reklamę wśród przedsiębiorców są ulotki, które często przynoszą mizerne
rezultaty. Pomimo tego dalej z takim samym skutkiem są stosowane w wielu firmach. Dlaczego?

Ulotki

Reklama w windach

5 000 dwustronnych ulotek A5 to koszt około 400 zł netto.
Skuteczność ulotek ocenia się na 5% - z tej ciężkiej paczki
5 000 świstków papieru, tylko około 100 zostanie
świadomie przeczytana przez odbiorców.

Decydując się na naszą reklamę, na tylko jednym
(mniejszym) osiedlu docierasz do 15 000 osób każdego
dnia. Koszty są porównywalne, ale skuteczność reklamy
w naszym przypadku oceniamy na więcej niż 90%.

Dolicz do tego koszty kolportażu, a zobaczysz, że swoje
pieniądze tak naprawdę dosłownie wyrzuciłeś w błoto,
gdyż reszta ulotek będzie zalegać na chodnikach,
śmietnikach, lub klatkach schodowych, deptana przez
przypadkowych przechodniów - my nazywamy taką
sytuację antyreklamą.

Wychodzimy z założenia, iż jeśli nie za pierwszym to za
drugim, trzecim, dziesiątym, pięćdziesiątym albo setnym
razem - Twoja reklama zostanie przeczytana, informacja
zostanie przekazana, a sama firma świadomie, lub
nieświadomie po raz kolejny skojarzona z tym właśnie
typem usług/produktów.
Nie marnujesz przy tym kilkudziesięciu kilogramów
papieru, nie musisz wciąż rozmyślać czy Twoi kolporterzy
aby na pewno przykładają się do swojej pracy.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Zaufali nam:

Aby zaplanować kampanię reklamową ...
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w Twoim mieście lub odwiedz naszą stronę internetową, gdzie w dziale Kup Online możesz wygodnie wykupić powierzchnię reklamowe.

www.reklamawwindach.pl

Nasze tablice spotkasz również...
Sieć nośników LIFTBOARDS rozwija się bardzo dynamicznie. Zawsze aktualne informacje oraz szczegółową ofertę dla wszystkich miast i lokalizacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.reklamawwindach.pl.
Poniżej znajdziesz listę miast, w których możesz zareklamować się już w tej chwili.

Gdynia (126)

Gdańsk (277)

Stargard Szczeciński (62)
Toruń (176)
Gorzów Wlkp (167)

Włocławek (203)

Poznań (193)

Warszawa (211)

Zielona Góra (154)
Pabianice (85)

Lubin (61)

Łódź (113)
Bełchatów (111)

Wrocław (696)
Opole (130)

Bytom (83)

Katowice (100)

Częstochowa (100)
Będzin (85)
Sosnowiec (130)
Mysłowice (85)

Rybnik (100)

Kraków (135)
Bielsko-Biała (115)

“

Na tablicach reklamowych w windach reklamuję się od ponad dwóch lat. Moja reklama
obecna jest na stałe we wszystkich dostępnych lokalizacjach we Wrocławiu. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z ﬁrmą LIFTBOARDS i polecam ich usługi wszystkim tym, którzy chcą
zbudować solidną markę oraz zwiększyć sprzedaż.
Wywóz odpadów EKOPLANET, właściciel

Zainteresowany? Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym biurem:

tel. +48 884 612 812
email: katowice@liftboards.pl
www.reklamawwindach.pl

