OFERTA WYNAJMU

POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
W ŚREDZKIM PARKU WODNYM
Średzki Park Wodny
Tel. (+48) 887-410-887
e-mail: marketing@sredzkiparkwodny.pl

www.sredzkiparkwodny.pl

ŚREDZKI PARK WODNY
Średzki Park Wodny to nowoczesny obiekt sportowy, który cieszy się
coraz większym zainteresowaniem klientów indywidualnych oraz
korporacyjnych.
Średnia dzienna liczba klientów w dni powszednie to 400 osób, a w
weekendy i dni świąteczne nawet 600 użytkowników naszych usług.
Już dziś klient Średzkiego Parku Wodnego
może stać się Państwa klientem.
Zapraszamy do… reklamy :)

OFERTA
ŚREDZKIEGO PARKU WODNEGO
Zachęcamy do skorzystania z następujących form reklamy:
 POOLBOARDY (ramy wystawiennicze) na hali basenowej oraz w
holu głównym
 BANERY REKLAMOWE do zamieszczenia na hali basenowej
 NAKLEJKI REKLAMOWE do umieszczenia w szatniach (szafki,
przebieralnie)
 STOJAK REKLAMOWY na ulotki do umieszczenia w Kasach
 FILMY PROMOCYJNE do zaprezentowania na trzech ekranach
 WEEKENDOWE AKCJE PROMOCYJNE

REKLAMA NA POOLBOARDACH
Dysponujemy ramami wystawienniczymi:
Wymiar [mm]

Lokalizacja

Cena za 1 m-c [PLN]

Hala basenowa

300,00 + VAT

Hala basenowa

100,00 + VAT

Powierzchnia wynajęta
Do 2.11.2015r.

Hala basenowa

150,00 + VAT

700 x 1000

Hol główny/korytarz przed
szatniami

150,00 + VAT

Hol główny

200,00 + VAT

1300 x 2400
Powierzchnia wynajęta
do 30.06.2015r.

700 x 1400
Powierzchnia wynajęta do
11.08.2015r.

1000 x 2000

Zajęte

1000 x 1400
Zajęte

Uwagi

Na hali basenowej
zalecana reklama na
folii na płycie PCV

Możliwa reklama w
formie plakatu

NAKLEJKI REKLAMOWE
Do Państwa dyspozycji pozostaje 280 szafek w szatniach Parku Wodnego.
Jest to tradycyjna forma reklamy i zarazem bardzo skuteczna.
Format naklejek i cena reklamy do uzgodnienia.

STOJAK REKLAMOWY
Możliwość umieszczenia ulotek ( format DL) w specjalnym stojaku
reklamowym. Stojak zamieszczony może być w holu głównym przy Kasach.
Cena: 1 miesiąc – 100,00 PLN + VAT
Ilość ulotek: max 300 szt.

KARTY MAGNETYCZNE - KARNETY
Możliwość umieszczenia reklamy na karcie magnetycznej sprzedawanej jako
karnet na usługi: basen, sauna, siłownia.
Wejście za pomocą karty magnetycznej daje możliwość prezentacji Państwa
firmy w sposób ciągły różnym grupom klientów. Karta wydawana jest za
kaucją – klient ma możliwość zwrotu karty, która następnie wraca do
obiegu. Reklama na jednej karcie ma szanse być zobaczona tysiące razy w
przeciągu roku.
Specyfikacja:
 wymiary 86 x 54mm + spady po 2mm z każdej strony
 ilość kolorów dowolna
 nadruk jednostronny
Cena: nadruk na 100 kartach - umowa na okres 12 m-cy
płatności miesięczne 100 zł netto/ 1 m-c

FILMY PROMOCYJNE
ANIMACJE I SPOTY REKLAMOWE
Dysponujemy 3 ekranami 60 cali (jeden w holu głównym przy kasach
i dwa na hali basenowej).
Koszt kampanii miesięcznej:
 400,00 PLN + VAT (tylko dni powszednie)
 200,00 PLN + VAT (tylko weekendy)
 550,00 PLN + VAT (weekendy+ dni powszednie)
Godziny emisji: 06:00 – 22:00
Częstotliwość emisji: w godzinach podanych powyżej, co 30 minut
Długość spotu/filmu/animacji: do 10 minut
Produkcja oraz dostarczenie materiału reklamowego po stronie
Najemcy.

WEEKENDOWA AKCJA
PROMOCYJNA
Istnieje możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnej na
terenie Parku Wodnego. W ramach akcji możliwość:
 wywieszenia banera na hali basenowej
 ustawienia stojaków z ulotkami w Kasach w holu głównym
 powieszenia plakatu
 ustawienia stoiska z hosstesami*
Koszt akcji: 1.000,00 PLN + VAT - sobota, niedziela
*forma przeprowadzania akcji ustalana jest indywidualnie.

PŁATNOŚCI I RABATY
 W przypadku wykupienia co najmniej dwóch powierzchni
reklamowych – 10% rabatu
 Druk i dostarczenie materiałów reklamowych po stronie Najemcy
 Montaż reklamy przez ekipę techniczną Parku Wodnego
Rabaty, uzyskane przy umowie podpisanej na okres:
2 miesięcy – 5% rabatu
3 miesięcy – 10% rabatu
6 miesięcy – 15% rabatu
1 roku lub dłużej – 20% rabatu
Cykl płatności – comiesięczny, na podstawie wystawionej faktury.

KONTAKT
Zapraszamy do współpracy!
Paulina Pigas
Specjalista ds. Promocji i Marketingu
Tel. (+48) 887-410-887
e-mail: marketing@sredzkiparkwodny.pl
Średzki Park Wodny
ul. Winogronowa 34, Środa Śląska
www.sredzkiparkwodny.pl

