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Reklama na naszych samochodach 

gwarantuje: 

 

skuteczność: 1 mobil – 2 grafiki                  

to odbiór 30 - 35 statycznych 

billboardów.  

 

cykliczność kampanii: grafiki 

winylowe dają możliwość powtarzania 

kampanii, bez konieczności druku 

nowych grafik. 

 

dźwięk: system nagłaśniający, 

umożliwia odtwarzanie nagranego spotu 

reklamowego.  

 

ruch: trasy ustalane są  z klientem 

indywidualnie. Z reguły są to miejsca                 

o dużym natężeniu ruchu oraz miejsca 

organizacji eventów,  koncertów, imprez 

sportowych.  

 

światło: lampy halogenowe mogą 

oświetlać reklamę.   

 

 

 
 
 

 
 
Cena netto: 450 zł / 8 godzin pracy / do 100 km dziennie w Warszawie i okolicach. Druk 2 grafik wraz z montażem 750 zł  
Koszt zaparkowanego samochodu bez kierowcy 220 zł dziennie. 

 

Firma MOTIF zaprasza Państwa do organizowania kampanii reklamowych na mobilnych nośnikach reklamowych   
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                                             Reklama zewnętrzna w WARSZAWIE 

www.motif.pl 

Oferta firmy 
 
Firma MOTIF od stycznia 2005 r. realizuje projekty reklamowe, zatrudniając 
doświadczony zespół, który od ponad 15 lat buduje najbardziej spektakularne 
formy reklamy w Polsce. 
 
W zakresie reklamy wizualnej oferujemy najlepsze w Polsce miejsca pod 
reklamy świetlne oraz wielkoformatowe nośniki wolno stojące. Uzyskujemy 
niezbędne pozwolenia budowlane, projektujemy, produkujemy montujemy i 
konserwujemy reklamy.  
 
Organizujemy kampanie reklamowe na samochodach, eksponujących  
grafiki winylowe o wym. 4 x 3 m. Samochody wyposażone są w system 
nagłaśniający, umożliwiający odtwarzanie nagranego spotu reklamowego. 
Grafiki oświetlone są lampami halogenowymi. 
 
W ofercie reklamy wizualnej posiadamy szeroki asortyment prezenterów 
przeznaczonych do promocji mniejszych form reklamy w obiektach handlowych 
i usługowych. Proponujemy klientom grafiki EL, które mogą mieć dowolny 
kształt i nieograniczoną różnorodność kolorów. Dzięki różnemu natężeniu 
światła wybrane elementy grafiki i tekstu świecą mocniej, słabiej lub zamiennie, 
co znacznie wzmacnia efekt reklamy.  
 
Oferujemy także lustra reklamowe, innowacyjne nośniki reklamowe 
składające się z kolorowego wyświetlacza. Wbudowany sensor ruchu wykrywa 
zbliżającą się osobę i automatycznie zmienia reklamę w lustro lub lustro w 
reklamę.  
 
Nasz SerwisGraficzny.pl oferuje szeroko pojęte usługi projektowe. 
Projektujemy i drukujemy materiały reklamowe, strony www, projekty 
dekoracyjne oraz okolicznościowe. Tworzymy projekty od prostych grafik 
wektorowych do zaawansowanych wizualizacji oraz animacji 3D. 
 
Realizujemy indywidualne projekty reklam nietypowych, sceny, zabudowy 
stoisk. Wieloletnie doświadczenie oraz kreatywność umożliwia nam realizację 
oryginalnych, niestandardowych form reklamowych. Udziałem naszych 
obecnych pracowników i współpracowników był między innymi montaż 
samochodu Peugeot na ścianie hotelu Metropol w Warszawie.  

 
 

MOTIF 
05-840 Brwinów, ul. Słoneczna 23 

tel. 22 729 65 44,  0512 282 656,  0500 251 267 
biuro@motif.pl   www.motif.pl   www.reklamynietypowe.pl 
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