AJÁNLATAI A
KUKÁBAN
VÉGZIK?
KERÜLJÖN
KÉPBE
DIGITÁLIS
PLAKÁTTAL,
HOGY ÜGYFELEI
GONDOLJANAK
ÖNRE!
BEMUTATKOZIK A DIGITÁLIS PLAKÁT!
Mi is ez voltaképpen?
Digitális médium egyedi funkciókkal és lehetőségekkel. Hálózatban működtethető, az
interneten keresztül is vezérelhető LCD-, plazma-, LED-technológiás vagy egyéb digitális
megjelenítő, amely segítségével egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan
tájékoztathatja a termékeiről, akciós ajánlatairól, szolgáltatásairól, vagy közérdekű
információkról a partnereit és vásárlóit.
Digitális
Digitális plakát:

Spot Mező

Nagy
méretű
monitorok,
melyeken reklámfilmek, vagy
színes szöveges, számítógépes
digitális animációval készült
reklámspotok jelennek meg.

Spot mező:
Ezen a felületen futnak
aktuális reklámspotok.

az

alsó információs hírsáv

Alsó információs hírsáv:
• 11 helyszínen
• 25 monitorral
• 6 min. megjelenés/óra/monitor
• Akár 78.000 ismétlés/hó
• Egyénileg kialakított reklámspot
• Személyre
zemélyre szabott díjszabás
• Óriási kedvezmények
• Összesen 605.000 látogató/hó

Ezen a felületen fut a Rádió88
aktuális hírösszeállítása, amely
néhány óránként frissül.

Digitális
Plakát
Helyszínek
1.

SZEGED VÁROSI OKMÁNYIRODA (3 váróban)
•
•
•
•
•
•
•

Helyszín: Szeged, Huszár u. 1. Szeged
MJV Okmányirodája, 3 váróban.
Elhelyezés: A várótermekben a
várakozó ügyfelekkel szemben
Nyitvatartás: minden hétköznap
Üzemidő: havi 781 óra
Megjelenés: 8000 ismétlés havonta
Látogatók: havi 12 ezer fő *
Célcsoport: fiatal felnőttek (18-35
év), felnőttek (35-60 év)

2.

SZEGED PLÁZA (12 monitoron a Pláza területén)
•
•

•
•
•
•
•

Helyszín: Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 119.
Elhelyezés: 12 db digitális
plakát a bevásárlóközpont
területén
Nyitvatartás: minden nap
Üzemidő: havi 440 óra
Megjelenés: 48.000 ismétlés
havonta
Látogatók: havi 270.000 fő*
Célcsoport: fiatalok, (15-19 év),
fiatal felnőttek (18-35 év),
felnőttek (35-60 év)

3.

SZTE SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT-SZÜLÉSZETI ÉS
NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA
•
•

•
•
•
•
•

4.

Helyszín: Szeged,
Semmelweis u. 1.
Elhelyezés: a várakozó
páciensekkel szemben, az
ajtó felett.
Nyitvatartás: minden
hétköznap
Üzemidő: havi 321 óra
Megjelenés: havi-5500
ismétlés
Látogatók: havi 4400 fő*
Célcsoport: fiatal
felnőttek (18-35 év),
felnőttek (35-60 év)

ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ (a társalgó)
• Helyszín:

6782 Mórahalom,
Szent László park 4.
• Elhelyezés: Az aulában, a
várakozó vendégekkel szemben.
• Nyitvatartás: minden nap
• Üzemidő: havi 343 óra
• Megjelenés: 3000 ismétlés
havonta
• Látogatók: havi 25.000 fő,
nyári szezonban akár 65.000 fő*
• Célcsoport: minden korosztály

5.

NOÉ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (2 monitor)
•
•
•
•
•
•
•

Helyszín: Szeged, Bárka u. 1
Elhelyezés: a recepción és a
váróban
Nyitvatartás: minden hétköznap
12-20 óra között
Üzemidő: havi 152 óra
Megjelenés: havi 3000 ismétlés
Látogatók: 1500 fő + kísérők
Célcsoport: gyermekek, felnőttek
(20-65 év)

6.

KIWISUN SZOLÁRIUM
•

•
•
•
•
•
•

7.

Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt.
58. ( A Dugonics téri
körforgalomnál)
Elhelyezés: a bejárattal szemben
a recepciós pult mellett
Nyitvatartás: minden nap
Üzemidő: havi 438 óra
Megjelenés: 3800 ismétlés
havonta
Látogatók: havi 3500 fő *
Célcsoport: fiatal felnőttek (1430 év), felnőttek (30- 55 év)

SZEGED NAGYÁRUHÁZ COOP ÉTTEREM
•
•

•
•
•
•
•

Helyszín: Szeged, Jókai u. 1.
Elhelyezés:nagy forgalmú éttermi
résznél, az élelmiszerüzlet
közelében
Nyitvatartás: minden nap
Üzemidő: havi 342 óra
Megjelenés: 3000 ismétlés
havonta
Látogatók: havi 180 ezer fő *
Célcsoport: fiatalok (16-26 év),
fiatal felnőttek (26-35 év),
felnőttek (35-60 év)

8.

SZEGED VÁROSI I. SZ. RENDELŐINTÉZET (SZTK)
•
•
•
•
•
•
•

9.

Helyszín: Szeged, Tisza Lajos
krt. 97., járóbeteg-rendelő
Elhelyezés: bejárat/kijáratnál a
kartonozóval szemben
Nyitvatartás: minden hétköznap
Üzemidő: havi 269 óra
Megjelenés: 2500 ismétlés
havonta
Látogatók: havi 40-50.000 fő *
Célcsoport: fiatal felnőttek (2535 év), felnőttek (35-55 év),
idősek (55 év felett)

ARANYKLINIKA SZAKORVOSI RENDELŐK
•
•
•
•
•
•
•

Helyszín: Szeged, Arany János
u.14.
Elhelyezés: a recepcióval
szemben.
Nyitvatartás: minden hétköznap
Üzemidő: havi 160 óra
Megjelenés: havi 2000 ismétlés
Látogatók: 1500 fő + kísérők*
Célcsoport: gyermekek, felnőttek
(20-65 év)

10. SQUASH CLUB SPORT & WELLNESS
•

•
•
•
•
•
•

Helyszín: Szeged, Kenyérgyári út
3. Magyarország legnagyobb
fallabda klubja. 4000 m2-es sport
és szabadidőközpont.
Elhelyezés: a recepcióval
szemben
Nyitvatartás: minden nap
Üzemidő: havi 477 óra
Megjelenés: havi 4200 ismétlés
Látogatók: havi 8000 fő *
Célcsoport: gyerekek, fiatal
sportos felnőttek (16-30 év),
cégvezetők, menedzserek,
vezetők (30-65 év)

11. BORBÁLA FÜRDŐ, ALGYŐ

Helyszín :

6750 Algyő,
Sport utca 9.
Elhelyezés : A bejáratnál, a
várakozó vendégekkel szemben.
Nyitvatartás : minden nap
Üzemidő :
havi 390 óra
Megjelenés : 3000 ismétlés
havonta
Látogatók : havi 12.000 fő,
nyári szezonban akár 50.000 fő
Célcsoport : minden korosztály

* üzemeltetők által megadott adatok

ÁRAJÁNLAT ÉS KAMPÁNYTERVEZŐ
Árstruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy Önnek ne kelljen bonyolult számításokat végeznie a legmegfelelőbb
ajánlat kiválasztásához. Nincsenek értelmezhetetlen táblázatok, bújtatott árnövekmények, megfejthetetlen
fizetési konstrukciók.
Kizárólag egyszerű, átlátható és gyorsan értelmezhető megoldásaink vannak, hogy Önnek ezzel is időt és pénzt
takarítsunk meg.
Döntéséhez csak az alábbi három dolgot kell átgondolnia:
• Kit szeretne elérni az új kampánnyal? (célcsoport)
• Mi a kampány célja? (akció, image...stb)
• Mekkora összeget szánt célja elérésére?
A kérdések megválaszolásában és a kampány végleges kialakításában a következő információk és kollégánk
mindenben segítségére lesz!

Ajánlott megjelenések:
30 mpmp-es megjelenés:
megjelenés: részletes, sokat mondó tartalom, sok képpel
Kereskedelmi rádiókban, televíziókban is használt klasszikus spothosszúság. Üzenjen Ügyfeleinek,
Partnereinek! Mondja el részletesen és mutassa meg mozgó képekkel is, mi az, amit Ön tud a legjobban.
20 mpmp-es megjelenés: információ és lehetőség
Ne mondjon se sokat, se keveset! Mindig az optimális a legjobb megoldás! Ismertesse partnereivel a fontos
információkat, hatékonyan és látványosan! Ajánlja ügyfelei figyelmébe legújabb akcióját!
10 mpmp-es megjelenés:
megjelenés: gyors, tömör, hatékony akciós üzenet
A legfontosabb üzenetek költséghatékony megjelenítéséhez ajánljuk 10 mp-es spotunkat.
A jól megtervezett logó, cégér nagyon sok mindent elárul vállalkozásáról és tevékenységéről. Ez az a jel,
amiről felismerik, azonosítják, majd felidézik cégét

SUGÁRZÁS DÍJA
30mp/25 monitor/hó

119.500,- Ft

20mp/25 monitor /hó

79.500,- Ft

10mp/25 monitor /hó

39.500,- Ft

Garantált megjelenési szám óránként egy db Digitális Plakáton: 6 db
Ez havonta az összes megjelenési helyen kb. 78 400
400 db

További elérhető kedvezmények:
Negyed éves, fél éves és egész éves megrendelés és keret szerződés esetén értékesítő kollégánk
különleges ajánlattal várja Önt!
Figyelem!
Mi tudjuk teljesíteni az Ön igényeit akkor is, ha csak egyes megjelenési helyeken szeretne hirdetni!
A kollégánk ebben az esetben is szívesen szolgál részletes felvilágosítással!

Értékesítési képviselő:
info@rekordmedia.hu
+36 (70
(70)
70) 453453-0058

Árajánlat reklám-animáció gyártására
Mini csomag:
•
•
•
•
•

10.000,- Ft-tól
Időtartam:
Tartalom:
Animálás:
Módosítási lehetőség :
Határidő:

Normál csomag:
•
•
•
•
•

Időtartam:
Tartalom:
Animálás:
Módosítási lehetőség:
Határidő:

Maxi csomag:
•
•
•
•
•

10-30mp-es animáció
2-3 mondatos szöveges tartalom, 2-3 kép
egyszerű mozgatási effekt
egyszeri alkalom
3 munkanap (anyagleadástól számítva)
20.000,- Ft-tól
10-30mp-es animáció
3-5 mondatos szöveges tartalom, 3-6 kép
összetettebb mozgatási effektek
maximum 3 alkalom
5 munkanap (anyagleadástól számítva)
30.000,- Ft-tól

Időtartam:
Tartalom:
Animálás:
Módosítási lehetőség:
Határidő:

A feltüntetett árak nettó árak.

10-30mp-es animáció
egyéni ötletek alapján szöveges tartalom, képek
látványos effektek
maximum 5 alkalom
8 munkanap (anyagleadástól számítva)

