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Reklama na ekranie LED 
przy Chorzowskiej:

Cennik emisji:
Co 1-5 minut/spot 15 sek/30 dni

2 500,00 z
Co 5-10 minut/spot 15 sek/30 dni

1 500,00 z
cena za 1 dzie  emisji 

na wy czno :

3 000,00 z

Koszt wykonania spotu: 

200 z  netto

Co 1-5 minut/spot 15 sek/14 dni

1 500,00 z

Co 5-10 minut/spot 15 sek/14 dni

1 000,00 z

Co 5-10 minut/spot 15 sek/14 dni

1 000,00 z

Co 5-10 minut/spot 15 sek/7 dni

500,00 z



Reklama na stacjach 
Kolejki Linowej „Elka”:
Rozmiary ekranów LCD: 42', 32'
Rozdzielczo : 1920x1080 pikseli;
Ilo  no ników: 2 szt./ 2 stacje
Cz stotliwo  emisji: 30 wy wietle  dziennie 
(w godzinach kursowania kolejki)

Mo liwo  emisji spotów reklamowych na 
ddwóch ekranach umiejscowionych 
na stacjach Kolejki Linowej „Elka”: stacja Stadion l ski 
i Weso e Miasteczko; 

Cennik emisji: 1000,00 z  netto/msc



3000,00 z  netto/msc 
*obejmuje emisj  spotów na ekranie LED co 1-5 minut/spot 15 sek/30 dni 
oraz miesi czn  emisj  spotów na dwóch ekranach umiejscowionych 
na stacjach Kolejki Linowej „Elka”: stacja Stadion l ski i Weso e Miasteczko.

+
Pakiet reklam 
ekran LED Chorzowska + ekrany LCD na stacjach Kolejki Linowej „Elka”:



Bannery/Flagietki na Latarniach
Reklama w formie bannerów umieszczona na latarniach zlokalizowanych 
przy g ównych alejach w Parku l skim. 

Wymiar flagietki: 1m x 0,5m
Ilo  no ników: 70 sztuk
Koszt miesi cznej ekspozycji: 
- do 10 sztuk: 50 z /szt. 
- 11 - 30 sztuk: 40 z /szt. - 11 - 30 sztuk: 40 z /szt. 
- 31 - 50 sztuk 30 z /szt. 
- powy ej 50 sztuk: 20 z /szt. 
*Rabat 50% dla jednostek, instytucji 
prowadz cych dzia alno  na terenie Parku.

Koszt wykonania projektu flagietki: 200z  netto
Koszty wydruku oraz monta u i demonta u flagietek po stronie wykonawcy. 
OrientacyjOrientacyjny koszt wydruku 1 flagietki: 20z  netto.
Orientacyjny koszt monta u i demonta u 1 flagietki: 40,00z



Plakaty na s upach
Plakaty umieszczane s  na s upach zlokalizowanych przy 
wej ciach do Parku i przy g ównych ci gach komunikacyjnych. 

Wymiar plakatu: 125 x 160 cm
Ilo  no ników: 5 s upów
Koszt ekspozycji:
• Ekspozycja dwutygodniowa plakatu to koszt 100 z  netto/szt. 
•• Ekspozycja miesi czna 150 z  netto/szt. 

Koszt wykonania projektu plakatu: 200 z  netto
Koszt wydruku oraz oraz wyklejenia i demonta u plakatów 
jest po stronie wykonawcy. 



+
Pakiet reklam 
20 flagietek na latarniach + 5 plakatów na s upach

1000,00 z  netto/msc 
*cena obejmuje miesi czn  ekspozcyj  na latarniach oraz na s upach

Ceny podlegaj  negocjacjom. Przy negocjacji uwzgl dnia si  czas trwania, 
specyfik  reklamy oraz podmiot zlecaj cy reklam .
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