
Jednym z najskuteczniejszych sposobów reklamy typu "in-door" jest reklama na ekranach LCD.
Dynamiczny przekaz treści reklamowej jest atrakcyjniejszy i bardziej przyciąga uwagę niż zwykły 
statyczny obraz. Dzięki naszej sieci ekranów LCD, rozlokowanych w obiektach CDT Medicus dotrzesz 
skutecznie  do szerokiej grupy odbiorców. Na naszych ekranach emitowane są w pętli czasowej 
bezdźwiękowe  spoty reklamowe o długości od 15 do 30 sekund, które wyświetlane są w godzinach 
otwarcia naszych placówek. Wszystkie spoty reklamowe tworzymy w rozdzielczości 1920x1080 
w jakości Full HD !

W chwili obecnej dysponujemy ponad 23 ekranami LCD + 1 BIG LCD (4xLCD).
Nasze ekrany rozlokowane są w Lubinie, Legnicy i Jaworze.

Korzyści z reklamy w obiektach CDT MEDICUS:
    - Nowoczesna forma reklamy w formie spotów reklamowych w atrakcyjnej cenie !
    - Wysoka oglądalność reklam, zróżnicowane grupy odbiorców w różnym przedziale wiekowym.
    - Gwarancja emisji reklamy co najmniej 6 razy w ciągu godziny !
    - Czas trwania reklamy może być wydłużony w zależności od podpisanej umowy.
    - Codzienna aktualizacja materiałów (emisja spotów reklamowych odbywa się od poniedziałku 
      do piątku w godzinach otwarcia w/w obiektów).
    - Błyskawiczna możliwość umieszczenia i emisji reklamy w dowolnej lokalizacji o dowolnej porze.
    - Sprawdzona skuteczność przekazu i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców.
    - Korzystne rabaty w przypadku stałej współpracy lub wyboru kilku lokalizacji.
    

Szczegóły techniczne dotyczące przygotowania spotu reklamowego na monitory LCD:
- pliki wideo w formatach (wymagane w rozdzielczości 1920x1080 Full HD):
*.mp*; .avi; *.asf; *.wmv; *.vob; *.avs; *.mov; *.divx; *.mp4; *.mts; *.3gp; *.swf; 
*.m2v; *.mkv; *.flv; *.ts; *.m4v; *.mp4v; *.ogg; *.m2t*  

W przypadku pytań oraz zamówień prosimy o kontakt:
59-300 Lubin, ul. Leśna 8, II piętro, pok. 216
e-mail: marketing@centrumrfd.pl

tel. :  76 728 26 27 
kom.: 691 909 118

REKLAMA   na ekranach LCD

Cennik netto za emisję reklamy/spotu w obiekcie CDT Medicus

Długość spotu

15 sek.

30 sek.

pow. 30 sek.

Koszty 
przygotowania
reklamy:

JAWOR LEGNICA LUBIN

Kampania przez 1 miesiąc
(cena netto za 1 miesiąc)

Kampania przez 3 miesiące
(cena netto za 1 miesiąc)

Cennik pochodzi z dnia 19.03.2019 i może ulec zmianie!

265,00

355,00

cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie

275,00

365,00 375,00

285,00

od 189,00 zł
Cena  przygotowania spotu uzależniona jest od wariantu i formy reklamy oraz od dostarczonych materiałów 

potrzebnych do realizacji projektu. Istnieje możliwość wykonania zdjęć lub filmu bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Przykładowe spoty znajdziecie Państwo na naszej stronie www.centrumrfd.pl

LUBIN
ul. LEŚNA CZDZ

JAWOR LEGNICA LUBIN LUBIN
ul. LEŚNA CZDZ

155,00

245,00

255,00

345,00

265,00

355,00 365,00

275,00 145,00

235,00

- pliki graficzne (plansze) w formatach (wymagane w rozdzielczości 1920x1080 Full HD): 
  *.bmp; *.jpg; *.gif; *.png; *.tif; *.tiff; *.wmf; *.emf; *.exf; *.jpe; *.jpeg

Aktualizacja spotu - 89,00 zł netto
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