
Załącznik nr 1 do Zasad realizacji usług reklamowych w MPK Poznań Sp. z o.o. 
(wyd. VI)

Cennik usług reklamowych MPK Poznań Sp. z o.o.

L.P. Rodzaj nośnika Cena netto

1. Tramwaj Moderus Beta (jedna ściana bez szyb) moduł z przodu 2 000,00 zł / miesiąc

2. Tramwaj Moderus Beta (jedna ściana bez szyb) cała burta 5 000,00 zł / miesiąc

3. Tramwaj Moderus Beta - reklama całopojazdowa 7 000,00 zł / miesiąc

4. Tramwaj Moderus Beta - reklama całopojazdowa 60 000,00 zł / rok

5. Tramwaj 105Na - reklama na jednej stronie 1 szt. wagonu 2 500,00 zł / miesiąc

6. Tramwaj 105Na - reklama całopojazdowa (1 wagon, obie strony) 3 000,00 zł / miesiąc

7. Tramwaj 105Na - reklama całopojazdowa (1 wagon, obie strony) 25 000,00 zł / rok

8. Tramwaj 105Na - reklama całopojazdowa (2 wagony, obie strony) 4 500,00 zł / miesiąc

9. Tramwaj 105Na - reklama całopojazdowa (2 wagony, obie strony) 45 000,00 zł / rok

10. Reklama na tylnej części autobusu (fullback) 1 000,00 zł / miesiąc

11. Reklama na tylnej części autobusu (fullback) - maksimum 14 dni ekspozycji 70,00 zł / dzień

12. Reklama na tylnej szybie autobusu 500,00 zł / miesiąc

13. Reklama w ramkach A4 - tramwaj 10,00 zł (szt.) / tydzień

14. Reklama w ramkach A3 (pion) - tramwaj 15,00 zł (szt.) / tydzień

15. Reklama w ramkach A3 (poziom) - autobus, tramwaj 15,00 zł (szt.) / tydzień

16. Reklama w ramkach 90x30cm - autobus 15,00 zł (szt.) / tydzień

17. Reklama w ramkach 32x37cm - autobus 15,00 zł (szt.) / tydzień

18. Reklama na oparciach siedzeń (format A4) 20,00 zł (szt.) / miesiąc

19. Reklama na oparciach siedzeń (format A3) 30,00 zł (szt.) / miesiąc

20. Reklama na uchwytach 15,00 zł (szt.) / miesiąc
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Rabaty

Opis Wysokość rabatuLP.

1.

W wysokości 2% aktualnej ceny na reklamę - 
przy eksploatacji od 5 do 10 jednostek

W wysokości 4% aktualnej ceny na reklamę - 
przy eksploatacji od 11 do 20 jednostek

W wysokości 6% aktualnej ceny na reklamę - 
przy eksploatacji od 21 do 50 jednostek

W wysokości 10% aktualnej ceny na reklamę - 
przy eksploatacji 51 i więcej jednostek

W odniesieniu do ramek

W wysokości 2% aktualnej ceny przy 
zamówieniu min. 100 sztuk na okres min. 1 
miesiąca

2.
W wysokości 5% aktualnej ceny przy 
zamówieniu min. 200 sztuk na okres min. 1 
miesiąca

W odniesieniu do jednostek Urzędu Miasta Poznania oraz  
Spółek Miejskich3.

W przypadku gdy bezpośrednim zamawiającym 
są jednostki miejskie, przysługuje im prawo do 
uzyskania rabatu w wysokości do 50% aktualnej 
ceny na reklamę

W odniesieniu do reklam na ekranach LCD4. W wysokości 5% aktualnej ceny na ekranach 
LCD przy ekspozycji powyżej miesiąca

W przypadku działalności non-profit5.

Zamawiający maja prawo do uzyskania 
rabatu w wysokości do 50% aktualnej ceny 
w przypadku działalności non-profit dla 
organizacji pożytku publicznego: organizacji 
pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń 
zajmujących się np. wolontariatem, 
działalnością charytatywną itp. (w przypadku 
gdy reklama nie nosi znamion komercji)

W odniesieniu do tramwajów i autobusów
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Reklama na ekranach LCD

Czas ekspozycji

2 000,00 zł

3 000,00 zł

5 000,00 zł

12 500,00 zł

10 sekund

Ilość dni Cena netto

7 dni

14 dni

1 miesiąc

3 miesiąc

2 500,00 zł

3 750,00 zł

6 500,00 zł

16 250,00 zł

15 sekund

7 dni

14 dni

1 miesiąc

3 miesiąc

4 000,00 zł

6 000,00 zł

10 500,00 zł

26 250,00 zł

30 sekund

7 dni

14 dni

1 miesiąc

3 miesiąc
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Oferta reklamy wewnętrznej 
(dedykowana pracownikom MPK Poznań Sp. z o.o.)

Opis Cena nettoLP.

1.

1 000,00 zł

300,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Reklama w gazecie MPK Poznań - nakład 2 tys. egzemplarzy

1 000,00 zł

Reklama w komunikatorze wewnętrznym (jednorazowo)

Reklama w intranecie (na okres miesiąca)

Możliwość umieszczenia ulotek/broszur informacyjnych na 
terenie zajezdni (na okres miesiąca)
Możliwość zorganizowania stoiska na terenie jednej z zajezdni z 
możliwością rozmowy z pracownikami firmy (jeden dzień)

Pakiet I (indywidualny)

2.
2 000,00 zł

Reklama w gazecie MPK Poznań - nakład 2 tys. egzemplarzy

Reklama  w intranecie (na okres miesiąca)

Reklama w komunikatorze wewnętrznym (jednorazowo, każda 
dodatkowa emisja w obrębie obowiązywania pakietu 150,00 zł)

Pakiet II (pakiet miesięczny)

3.
3 000,00 zł

Reklama w gazecie MPK Poznań - nakład 2 tys. egzemplarzy

Reklama  w intranecie (na okres miesiąca)

Reklama w komunikatorze wewnętrznym (dwukrotnie, każda 
dodatkowa emisja w obrębie obowiązywania pakietu 100,00 zł)

Pakiet III (pakiet miesięczny)

Możliwość umieszczenia ulotek/broszur informacyjnych na 
terenie zajezdni (na okres miesiąca)

4.
4 000,00 zł

Reklama w gazecie MPK Poznań - nakład 2 tys. egzemplarzy

Pakiet IV (pakiet miesięczny)

Reklama w komunikatorze wewnętrznym (trzykrotnie, każda 
dodatkowa emisja w obrębie obowiązywania pakietu 100,00 zł)

Reklama  w intranecie (na okres miesiąca)

Możliwość umieszczenia ulotek/broszur informacyjnych na 
terenie zajezdni (na okres miesiąca)
Możliwość zorganizowania stoiska na terenie jednej z zajezdni z 
możliwością rozmowy z pracownikami firmy (jeden dzień)


