Co to jest LIFTBOARDS?
Liftboardy, jak sama nazwa wskazuje, są to tablice reklamowe w windach. Towarzyszą one każdego dnia setkom tysięcy
Polaków podczas podróży windą. W wielu krajach (Francja, Wielka Brytania) jest to popularna i powszechna forma
reklamy. Od kilku lat liftboardy zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Liftboards S.C. jest to firma reklamowa
specjalizująca się właśnie w tej formie reklamy. Jako jedyni w Polsce posiadamy ogólnopolską sieć nośników, co umożliwia
prowadzenie rozbudowanych kampanii reklamowych o bardzo wysokiej efektywności.

“

Reklama w windach stała się jednym z głównych ﬁlarów naszego marketingu oraz bardzo
ważnym i wysoce skutecznym kanałem komunikacyjnym pomiędzy apteką a Pacjentami.
Sieć aptek Malva, właściciel

Zasięg i oglądalność
Bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz w
dziale marketingu, z pewnością poszukujesz reklamy, która
dotarłaby do jak największej liczby odbiorców.
Obecnie posiadamy w ofercie ponad 2000 nośników reklamowych w kilkunastu miastach w Polsce: Warszawa,
Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Częstochowa,
Bielsko- Biała, Sosnowiec, Stargard Szczeciński, Gorzów
Wlkp, Pabianice oraz Włocławek. Reklama w windach, ze
względu na swoją innowacyjną formę, zapewnia bardzo
wysoką oglądalność, gdyż jest reklamą, której nie można nie
zauważyć. Codziennie ponad 300 000 mieszkańców
polskich miast ogląda treści zamieszczone na naszych tablicach. Reklama w windach jest świetnym sposobem na
budowanie
marki,
zwiększanie
popularności
oraz
informowanie o ofercie wśród szerokiego grona odbiorców,
co automatycznie przekłada się na wzrost sprzedaży.

13 miast
2072 tablice
340 000 odbiorców
41 milionów spojrzeń miesięcznie

Zainteresowany? Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym biurem:

+48 (71) 344 01 01
e-mail: biuro@liftboards.pl
www.reklamawwindach.pl
tel.

Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków,

Miejsce i czas emisji
Emisje ekspozycji reklamowych na naszych nośnikach następują po sobie cyklicznie co 56 dni.
Okres dwóch miesięcy jest to odpowiedni czas na
wdrożenie oferty głęboko do świadomości klienta.
Ważnym aspektem reklamy na liftboardach jest
mocny efekt ekspozycji, czyli efekt, który uzyskuje
się gdy bodźce są krótkie i podświadome oraz
gdy pojawiają się z wysoką częstotliwością i są
rozłożone w odpowiednio długim okresie czasu.
Indywidualnie przy dużych kampaniach reklamowych przewidujemy dla naszych klientów krótsze
okresy ekspozycji reklamy lub periodyczną zmianę
projektu graficznego.
Obecnie posiadamy 2072 nośniki, które umieszczone są na osiedlach mieszkalnych w dziesięciu
dużych miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań,
Katowice, Kraków, Łódź, Częstochowa, BielskoBiała, Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski, Stargard
Szczeciński, Pabanice i Włocławek

wizualizacja nośnika Liftboards

“

Po kilku miesiącach widoczny był już efekt reklamy, przynoszący znaczny wzrost sprzedaży
usług w rejonie, w którym wisiały tablice. W windach reklamujemy się nieprzerwanie, dzięki
czemu obserwujemy dalszy wzrost zainteresowania naszymi usługami.
Telewizja kablowa AZART, właściciel

Skuteczność
Wiele można powiedzieć na temat rozmaitych form reklamowania się, jednak w przypadku
naszych nośników reklamowych jasno można stwierdzić fakt wysokiej efektywności reklamowanie się na liftboardach.
Przed naszą reklamą nie można uciec. Ludzie jadąc windą znajdują się w pustym pomieszczeniu o powie-

rzchni około 1,5 m2. Obojętnie czy jadą sami, czy ktoś im towarzyszy – prędzej czy później zapoznają się z reklamami
zamieszczonymi na naszych tablicach reklamowych

Ponad 90% mieszkańców wykonuje minimalnie 2 kursy windą dziennie. Miesięcznie daje nam

to liczbę co najmniej 60 sytuacji, które potencjalnie zakończą się kontaktem z naszą ekspozycją reklamową. Średnia
liczba dziennie wykonywanych kursów wynosi 4, co przy tak dużej liczbie odbiorców przekłada się na miliony spojrzeń.

Mieszkańcy są świadomi korzyści.

Obok każdej tablicy reklamowej znajduje się naklejka z napisem
“Reklama w windach wspiera rozwój Twojego osiedla”. Oprócz czynszu dzierżawy wpłacanego na poczet spółdzielni,
nasza firma prowadzi również szereg działań sponsoringowych (wspieranie festynów osiedlowych, lokalnych drużyn
sportowych), które skutecznie budują wizerunek naszej działalności oraz reklamodawców.

email: biuro@liftboards.pl

Łódź,

Wielkość reklamy i cena

Poniżej znajdują się ceny na poszczególne miasta dla
przykładowych rozmiarów reklamy.
Warszawa (158 tablic reklamowych)
1: 16320 zł/mc
2: 8760 zł/mc
3: 4680 zł/mc
Wrocław (706 tablic reklamowych)
1: 43 920 zł/mc
2: 23 400 zł/mc
3: 12 050 zł/mc
Kraków (103 tablice reklamowe)
1: 5520 zł/ mc
2: 3000 zł/mc
3: 1680 zł/mc
Poznań (193 tablice reklamowe)
1: 12 000 zł/ mc
2: 6360 zł/mc
3: 3450 zł/mc
Katowice (103 tablic reklamowych)
1: 5520 zł/ mc
2: 3000 zł/mc
3: 1680 zł/mc
Łódź (111 tablic reklamowych)
1: 9600 zł/mc
2: 5040 zł/mc
3: 2700 zł/mc
Częstochowa (100 tablic reklamowych)
1: 5520 zł/ mc
2: 3000 zł/mc
3: 1680 zł/mc
Bielsko-Biała (115 tablic reklamowych)
1: 6000 zł/ mc
2: 3240 zł/mc
3: 1800 zł/mc
Sosnowiec (130 tablic reklamowych)
1: 6000 zł/mc
2: 3240 zł/mc
3: 1800 zł/mc
Gorzów Wlkp. (167 tablic reklamowych)
1: 5520 zł/ mc
2: 3000 zł/mc
3: 1680 zł/mc
Stargard Szcz. (67 tablice reklamowe)
1: 4560 zł/mc
2: 2520 zł/mc
3:1440 zł/mc
Pabianice (85 tablice reklamowe)
1: 4560 zł/mc
2: 2520 zł/mc
3:1440 zł/mc
Włocławek (39 tablic reklamowych)
1: 3600 zł/mc
2: 1920 zł/mc
3:1020 zł/mc

.......................................................................................................................................................................................................

Częstochowa, Bielsko- Biała, Gorzów Wlkp., Stargard Szcz., Pabianice, Włocławek
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Tablice reklamowe Liftboards mają wymiar
formatu B1 (100x70 cm). Całość tablicy jest
podzielona 48 modułów (12x11 cm). Powyżej znajdują się przykładowe konfiguracje
wielkości reklam na planszy reklamowej,
gdzie odpowiednio pole nr 1 to 24 moduły,
pole nr 2 to 12 modułów, a pole nr 3 to 6
modułów. Klient może zamówić reklamę
składającą się z dowolnej ilości modułów

Zaufali nam

... oraz kilkaset innych firm i podmiotów w całej Polsce.

Aby zaplanować kampanię reklamową ...
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w Twoim mieście lub odwiedz naszą stronę internetową, gdzie w dziale Kup Online możesz wygodnie wykupić powierzchnię reklamowe.

www.reklamawwindach.pl

Nasz zasięg stale wzrasta...
Sieć nośników LIFTBOARDS rozwija się bardzo dynamicznie. Zawsze aktualne informacje oraz szczegółową oferta dla
wszystkich miast i lokalizacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.reklamawwindach.pl.
Poniżej przedstawiamy listę miast, w których już posiadamy nasze tablice reklamowe.

Stargard

62 tablice reklamowe

Włocławek

39 tablic reklamowych

Gorzów Wlkp

167 tablic reklamowych

Poznań

Warszawa

193 tablice reklamowe

Pabianice

Łódź

158 tablic reklamowych

85 tablic reklamowych 109 tablic reklamowych

Wrocław

701 tablic reklamowych

Częstochowa
100 tablic reklamowych

Katowice

Sosnowiec

100 tablic reklamowych130 tablic reklamowych

Bielsko-Biała

115 tablic reklamowych

Kraków

103 tablice reklamowe

“

Na tablicach reklamowych w windach reklamuję się od ponad dwóch lat. Moja reklama
obecna jest na stałe we wszystkich dostępnych lokalizacjach we Wrocławiu. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z ﬁrmą LIFTBOARDS i polecam ich usługi wszystkim tym, którzy chcą
zbudować solidną markę oraz zwiększyć sprzedaż.
Wywóz odpadów EKOPLANET, właściciel

Zainteresowany? Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym biurem:

+48 (71) 344 01 01
e-mail: biuro@liftboards.pl
www.reklamawwindach.pl
tel.

