G³ówne zalety reklamy mobilnej - przeczytaj, przemyœl, zamów!
- Du¿y format robi wra¿enie 500x250cm!!!
- Reklama ci¹gle w ruchu, w przeciwieñstwie do stacjonarnych tablic, przyczepa reklamowa pod¹¿a za stale
przemieszczaj¹cymi siê ludzmi (przechodnie, uczestnicy ruchu drogowego, pasa¿erowie komunikacji miejskiej)
- Jeœli wielki format to za ma³o, mo¿na dodaæ spot dzwiêkowy za pomoc¹ doskona³ego systemu nag³oœnienia
- Nietypowa reklama zawsze zwraca uwagê, Twoja oferta na pewno zostanie zauwa¿ona
- Krótki czas przygotowania skutecznej kampanii reklamowej
- idealne narzêdzie do dzia³añ informacyjno-reklamowych o zasiêgu lokalnym
- Szerokie zastosowanie tej formy reklamy: promowanie lokalnych imprez kulturalnych, handlowych, sportowych, politycznych, promocja
produktu, restauracji, sklepów, klubów muzycznych
- Skuteczne wsparcie dla kampanii prowadzonych za pomoc¹ innych mediów
- W odró¿nieniu od reklam w lokalnych gazetach, przyczepy reklamowe gwarantuj¹, ¿e Twoja oferta nie zginie w g¹szczu innych reklam
- W odró¿nieniu od billboardów stacjonarnych, wystarczy Ci jedna przyczepa, ¿eby pojawiæ siê z ofert¹ reklamow¹ w ca³ym mieœcie (w
dowolnym czasie, miejscu i na dowolny okres)
- Posiadamy 30 nowych, czystych i zadbanych przyczep!
- Tylko nowoczesne i estetyczne samochody, doœwiadczeni kierowcy
Koszt wypo¿yczenia przyczepy od
Ju¿ dziœ zarezerwuj przyczepê reklamow¹ do realizacji swoich celów promocyjno-reklamowych!

39z³/ dobra

Dlaczego warto skorzystaæ z naszej oferty reklamy mobilnej?
Reklama mobilna jak¹ proponuje nasza firma to innowacyjny i co za tym idzie wyj¹tkowo skuteczny sposób promocji. Je¿d¿¹ce
po mieœcie przyczepy reklamowe wzbudzaj¹ ogólne zainteresowanie i przyci¹gaj¹ wzrok setek oczu, co w prosty sposób przek³ada siê na
iloœæ Klientów, wzrost popularnoœci firmy lub produktu, a w konsekwencji na wynik finansowy. Dobrze zaprojektowana reklama jest
prawdziw¹ dŸwigni¹ handlu o czym siê Pañstwo przekonacie korzystaj¹c z naszych us³ug.
To, co nas wyró¿nia na rynku to szybka i kompleksowa obs³uga naszych Klientów. Klient, który zg³asza siê do nas, mo¿e liczyæ na
pe³ne wsparcie dotycz¹ce danej kampanii od projektu reklamy, pomys³u na has³o reklamowe poprzez realizacjê spotu dŸwiêkowego i
druk w profesjonalnej drukarni do monta¿u reklamy na naszych przyczepach. Klient zamawia kampaniê i niczym siê nie martwi, nasza
profesjonalna obs³uga zrobi wszystko za Pañstwa.
Przyczepy reklamowe (lawety reklamowe) oferowane przez nasz¹ firmê poruszaj¹ siê okreœlonymi trasami, które cechuj¹ siê
najwiêkszym natê¿eniem ruchu. Umo¿liwiamy równie¿ naszym Klientom mo¿liwoœæ stworzenia trasy, dziêki której ich oferta w lepszy
sposób trafi do odpowiedniej grupy odbiorców. Dziêki naszemu doœwiadczeniu i profesjonalizmowi Pañstwa reklama mo¿e dotrzeæ do
ogromnej liczby potencjalnych klientów w bardzo krótkim czasie.
Zapraszamy do wspó³pracy!
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