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                                              Reklama zewnętrzna w WARSZAWIE 

  Prezentacja lokalizacji pod reklamę świetlną w Warszawie  

  

 

ul. Złota / Marszałkowska  
 

ul. Chmielna / Marszałkowska  

                Al. Solidarności / Pl. Bankowy                Al. Jerozolimskie / Szczęśliwiecka  
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                                                                Reklama zewnętrzna w WARSZAWIE 

Lokalizacja reklamy nr kat. WAN 08 
 
ul. Marszałkowska / Chmielna 
 
Typ reklamy: 
 
1. neon, podświetlane litery przestrzenne,   
2. kaseton podświetlany diodami LED, 
3. ekran LED 
 
Możliwość wynajęcia jednej strony A lub B.    
 
Lokalizacja  w ścisłym centrum Warszawy. Jedna z głównych tras wschód – 
zachód, północ – południe.  
 
W najbliższym sąsiedztwie: Galeria Centrum, Rotunda, stacja metra Centrum, 
Pałac Kultury i Nauki, Dworzec Centralny PKP, liczne biurowce i banki, 
restauracje, kina, hotel Novotel i Polonia. Bardzo duże natężenie ruchu 
pieszych i zmotoryzowanych. Liczne przystanki autobusowe i tramwajowe.  
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Lokalizacja reklamy nr kat. WAN 09 
 
ul. Złota / Marszałkowska 
 
Typ reklamy: 
 
1. neon, podświetlane litery przestrzenne,   
2. siatka winylowa z możliwością podświetlenia 
3. kaseton podświetlany diodami LED 
 
Lokalizacja  w ścisłym centrum Warszawy. Jedna z głównych tras wschód- 
zachód, północ- południe Warszawy.  
 
W najbliższym sąsiedztwie Galeria Centrum, stacja metra Centrum                           
i Świętokrzyska, Pałac Kultury i Nauki, Dworzec Centralny PKP, liczne biurowce 
i banki, Hotel Novotel, Polonia, restauracje, kina. Bardzo duże natężenie ruchu 
pieszych i zmotoryzowanych. Liczne przystanki autobusowe  i tramwajowe.   
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Lokalizacja reklamy nr kat. WAN 011 
 
Pl. Bankowy/Al. Solidarności  
 
Typ reklamy 
 
1.  neon, podświetlane litery przestrzenne 
2.  siatka winylowa z możliwością podświetlenia   
3.  kaseton podświetlany diodami LED   
 
Trasa północ-południe, wschód-zachód Warszawy. Lokalizacja  w ścisłym 
centrum, w kierunku Starego Miasta i Mokotowa. Trasa do centrum handlowego 
w Markach M1, OBI, IKEA, Carrefour na Pradze.                                                                  
 
W najbliższym sąsiedztwie: Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, banki i liczne 
biurowce, stacja metra Rausz Arsenał, przystanki autobusowe i tramwajowe. 
Bardzo duży ruch zmotoryzowanych i pieszych. 
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Lokalizacja reklamy 
 
Al. Jerozolimskie, nr kat. WAN 012          
ul. Szczęśliwicka, nr kat. WAN 013  
 
Typ reklam:  
 
1.  neon, podświetlane litery przestrzenne    
2.  siatka winylowa z możliwością podświetlenia    
3.  Kaseton podświetlany diodami LED   
 
Lokalizacja - wjazd do Warszawy z Pruszkowa, Grodziska, Żyrardowa.  Trasa                          
z Ochoty w kierunku Śródmieścia, widoczna z ronda Zesłańców Syberyjskich.                   
W bliskim sąsiedztwie Dworzec Centralny PKS, Dworzec PKP Warszawa - Zachodnia. 
Trasa z kierunku hipermarketów Reduta, Carrefour, Blue City, Platforma, Castorama, 
Makro. 
Bardzo duże natężenie ruchu zmotoryzowanych. Reklama widoczna z pociągów 
wjeżdżających do Warszawy. 



 
 

                                           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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