PREZENTACJA
ULOTEK I FOLDERÓW
CENTRALNY PUNKT INFORMACYJNY NA UCZELNI

CAMPUS INFO TOWER (CIT)
Nasze CIT’y to centralne punkty prezentacji materiałów reklamowych
takich jak ulotki, foldery, broszury czy czasopisma. Studenci doskonale
wiedzą, że tutaj zawsze można znaleźć coś ciekawego.
Twoje korzyści:
–
–
–
–
–
–
–
–

Lokalizacja CIT w starannie dobranych, uczęszczanych obszarach
Stały nadzór nad zawartością CIT oraz uzupełnianie materiałów
CIT są rozpoznawane jako centralne punkty informacyjne
Możliwość ekspozycji dwóch plakatów A2
Rozmiar ulotek od A6 do A4, możliwe formaty niestandardowe
Regularny serwis ze strony PCM
Raport kampani wraz ze zdjęciami
Opcjonalnie: projektowanie i druk ulotek oraz plakatów

Cena netto:

Ulotki od 25 zł / miesiąc*
Plakat A2 na CIT od 50 zł / miesiąc*
* Szczegółowa cena zależna jest od ilości rezerwowanych nośników oraz czasu trwania kampanii.
Ceny mogą ulec zmianie, m.in. w zależności od dostępności nośników.

KOLPORTARZ REKLAMY
NA UCZELNIACH CAŁEGO KRAJU
Rozprowadzamy również materiały reklamowe w niestandardowych
miejscach uczelni jak stołówki, szatnie, biura karier, kantyny. Państwa
reklama może dotrzeć w dokładnie wyselekcjonowane miejsce.
Twoje korzyści:
–
–
–
–
–
–

Wszelkie formalności i zezwolenia po naszej stronie
Możliwość doboru obszaru ekspozycji wg. wydziałów, aul,
punktów gastronomicznych, itp.
Rozmiar ulotek od A6 do A4, możliwe formaty niestandardowe
Raport w postaci fotograﬁi
Stały nadzór oraz uzupełnianie materiałów
Opcjonalnie: projektowanie i druk ulotek, folderów, itp.

Cena netto:

Od 50 zł / miesiąc*
* Szczegółowa cena zależna jest od ilości rezerwowanych nośników oraz czasu trwania kampanii.
Ceny mogą ulec zmianie, m.in. w zależności od dostępności nośników.

wysokość

1850 mm

SPECYFIKACJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

ULOTKI STANDARDOWE

ULOTKI BIGOWANE (SKŁADANE)

Druk dwustronny pełny kolor

Druk dwustronny pełny kolor
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Przykład składania
ulotek 4 stronicowych:

PLAKAT CIT

Przykład składania
ulotek 6 stronicowych:

Ramka OWZ na konstrukcji CIT
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Plakat A2 420 x 594 mm

Powierzchnia widoczna

Spad

400 x 574 mm

1 mm

Pliki do druku powinny być przygotowane w rozdzielczości minimum 300dpi
oraz w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Prosimy dodać spad 1mm.
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