
 

 

OFERTA  
Reklama na Mobilnym Ekranie LED podczas Inter Cars Master Race  

Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych 

 

Mamy przyjemność zaproponować Państwu ofertę współpracy dotyczącą organizacji imprezy rangi 

ogólnokrajowej w zakresie rajdu terenowego typu cross country. Są to eliminacje Rajdowego Pucharu Polski 

Samochodów Terenowych, Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych oraz Pucharu Polski w 

Rajdach Baja. Impreza odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 3. – 5. października 2014 r. 

 Oferujemy Państwu możliwość zaprezentowania spotu reklamowego promującego Państwa firmę na 

Mobilnym Ekranie LED znajdującym  się w centralnym punkcie rajdu – w Rynku w Nowym Sączu. Spoty będą 

wyświetlane na telebimie o powierzchni 16,4 m2  w najwyższej dostępnej na rynku jakości – Piksel P10 Real, 

zamontowanym na przyczepie. Na telebimie będzie wyświetlana realizacja obrazu z kamer znajdujących się 

na trasie rajdu naprzemiennie ze spotami reklamowymi sponsorów (cykl 5 min. realizacja/5 min. spoty).  

CENNIK 
 Cena netto w PLN 

CZAS REKLAMOWY STANDARDOWY 

Wyświetlenie spotu reklamowego o długości 15 sekund  

Terminy wyświetlania spotów standardowych:  

3.10.2014 r. (Piątek)  – od godziny 15:00 do godziny 22:00 

4.10.2014 r. (Sobota)  – od godziny 9:00 do godziny 14:00 

   – od godziny 16:30 do godziny 22:00  

5.10.2014 r. (Niedziela) ) – od godziny 9:00 do godziny 16:30 

   – od godziny 18:30 do godziny 22:00 

(cykl 5 min. realizacja z kamer/5 min. spoty) 

499,- 

CZAS REKLAMOWY EXTRA – oferta limitowana  

Wyświetlenie logo firmy podczas prezentacji teamów  

i ceremonii wręczenia nagród – pomiędzy wjazdem i zjazdem 

każdego teamu – spot 7 sekund (WYŚWIATLANE BĘDĄ SPOTY TYLKO 

3 FIRM) – NAJWYŻSZA OGLĄDALNOŚĆ 

Terminy wyświetlania spotów EXTRA: 

4.10.2014 r. (Sobota)  – od godziny 14:00 do godziny 16:30 

5.10.2014 r. (Niedziela) – od godziny 16:30 do godziny 18:30 

W tej cenie spoty będą wyświetlane także w standardowym 

czasie reklamowym. 

2499,- 

CZAS REKLAMOWY STANDARDOWY + CZAS REKLAMOWY EXTRA  

+ Możliwość postawienia balonu reklamowego firmy przy bramce 

startowej 

4999,- 

Wykonanie spotu reklamowego 199,- 
Podano szacunkowe godziny wyświetlania spotów planowane na dzień sporządzenia oferty. Dokładne godziny wyświetlania spotów reklamowych mogą ulec 

zmianie w wyniku doprecyzowania harmonogramu imprezy, a także podczas realizacji. 

Zapraszamy do współpracy! 



 

 

Wybrane realizacje LEDCITY 

Wyświetlenie spotów reklamowych na Mobilnym Ekranie LED 

 

 

 

      

Wyświetlenie spotu 

reklamowego przed 

koncertem 


