zał. nr 3 Regulaminu

Cennik
ekspozycji plakatów na słupach ogłoszeniowych
w Opolu, obowiązuje od 30.01.2012 r.
Plakaty i ogłoszenia skutecznie informują o istotnych wydarzeniach.
Usytuowane w atrakcyjnych miejscach miasta słupy ogłoszeniowe są najlepszym
nośnikiem tych informacji.

Dysponujemy 58 słupami, które podzielone są na 2 grupy:
1. Słupy przeznaczone na ekspozycję pojedynczych plakatów 54 szt.
podzielone są dodatkowo na:
a) słupy miejskie (betonowe):
b) słupy żółto – niebieskie:

40 szt.
14 szt.

oferta

format B2 format B1

pas*

14 słupów żółto-niebieskich (1 tydz./1 plakat)

279 zł

299 zł

969 zł

40 słupów miejskich (1 tydz./1 plakat)

559 zł

629 zł

1 995 zł

54 słupy – wszystkie (1 tydz./1 plakat)

799 zł

899 zł

2 789 zł

*pas – umiejscowiony TYLKO na samej górze słupa, max. wysokość to 70 cm:
• format B1 tylko poziom – ok. 4 szt. plakatów na 1 słupie
• format B2 tylko pion – ok. 8 szt. plakatów na 1 słupie

2. Słupy na wyłączność, to cztery słupy które można wynająć w całości i dowolnie
komponować na nich ekspozycję. Ich powierzchnia reklamowa wynosi 10 m2.

•
•
•
•

ul.
ul.
ul.
pl.

Żeromskiego, przy C.F. Helios i C.H. Solaris
Wrocławska, przy C.H. Karolinka
Dębowa, przy C.H. Turawa Park
Wolności, przy rondzie i ul. Krakowskiej (lokalizacja: +30% ceny z cennika)

czas ekspozycji

1 tydz.

2 tyg.

3 tyg.

4 tyg.

koszt wynajmu
jednego słupa

520 zł

755 zł

910 zł

995 zł

***NOWOŚĆ***
Proponujemy wydruk wielkoformatowy na całą powierzchnię słupa na wyłączność
za jedyne 200 zł netto
WAŻNE INFORMACJE:
• powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT
• okres rozliczeniowy wynosi 1 tydzień: TYLKO PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA
• koszt ekspozycji liczony jest za każdy rozpoczęty tydzień
• cennik obowiązuje od 30.01.2012 r. do odwołania
Kontakt:
Agnieszka Gałaczyńska
Agencja Reklamowa PROFIL
45-083 Opole, ul. Barlickiego 13
tel. 77 400 98 91
tel./fax 77 453 66 94
tel. kom. +48 691 273 411
e-mail: a.galaczynska@profil.pl

