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                                               mobilna reklama zewnętrzna  

 

 

Reklama na naszych samochodach 

gwarantuje: 

 

skuteczność: 1 mobil – 2 grafiki to odbiór 

30 - 35 statycznych  billboardów.  

 

cykliczność kampanii: dzięki grafikom 

winylowym  istnieje możliwość powtarzania 

kampanii bez konieczności druku nowych 

plakatów. 

 

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, imprez sportowych.  

 

światło: lampy halogenowe mogą oświetlać 

reklamę.   

 

 

 
Koszty netto:  praca 8 godzin, przejazdy do 100 km dziennie w Warszawie - 450 zł 
                     praca w soboty i niedziele: 550 zł 
                     druk 2 grafik wraz z montażem 750 zł 
                     koszt zaparkowanego samochodu bez kierowcy 220 zł dziennie + ewent. koszty parkingu 

Firma MOTIF zaprasza Państwa do organizowania kampanii reklamowych na mobilnych nośnikach reklamowych   
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             mobilna reklama zewnętrzna 

Kampanie reklamowe aptek Gemini na terenie Polski, 07-09/2016 
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             mobilna reklama zewnętrzna 

Kampanie reklamowe Domu w Tajlandii  
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             mobilna reklama zewnętrzna 

Na zlecenie ag. Digisec Media Ltd przeprowadziliśmy kontrowersyjną kampanię reklamową  
w Pradze, Bratysławie i Budapeszcie. O kampanii była mowa w krajowej prasie i telewizji.  
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             mobilna reklama zewnętrzna 

Kampanie reklamowe SK Bank 



 
 

                                           Reklama zewnętrzna w WARSZAWIE 

     

        
  

     

 

Firma MOTIF samodzielnie działa w branży reklamy zewnętrznej 

od stycznia 2005 r.  

Dysponujemy najlepszymi lokalizacjami pod reklamy 

świetlne w centrum Warszawy. Znajdują się one w miejscach 

o dużym natężeniu ruchu i bardzo dobrej widoczności. Każdemu 

klientowi wykonujemy wizualizację jego reklamy na wybranej 

lokalizacji. Uzyskujemy niezbędne pozwolenia budowlane, 

produkujemy, montujemy i konserwujemy reklamy.  

 

Organizujemy kampanie reklamowe na samochodach 

przystosowanych o ekspozycji dwóch grafik winylowych. 

Samochody wyposażone są w system nagłaśniający, 

umożliwiający odtwarzanie nagranego spotu. Na zlecenie ag. 

Digisec Media Ltd prowadziliśmy kampanie reklamowe w Pradze, 

Bratysławie i Budapeszcie.  

Organizujemy także kampanie reklamowe na samochodach 

osobowych wyklejanych grafiką reklamową.    

 

W zakresie reklamy zewnętrznej realizujemy także projekty 

reklam nietypowych, jak np. scena zamontowana  na terenie 

Złotych Tarasów w Warszawie. Udziałem naszych obecnych 

pracowników i współpracowników był montaż, kilkanaście lat 

temu, kilku oryginalnych samochodów marki Peugeot na 

ścianie hotelu Metropol w Warszawie. Niewątpliwie było to 

najbardziej spektakularne przedsięwzięcie  z udziałem naszych 

pracowników, w zakresie reklamy zewnętrznej.  
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