
Oferta  
mobilno-lotniczej kampanii promocyjnej miasta 

poza granicami województwa 



10 lat doświadczenia 
 w dziedzinie mobilnych kampanii reklamowych  



15 lat doświadczenia 
 w dziedzinie   kampanii  lotniczych  



Formy promocji miasta/regionu w czasie 
wyjazdowych kampanii mobilnych w innych 

miastach Polski 

Lotnicza kampania reklamowa z użyciem skrzydeł i rękawów motoparalotniowych

Mobilna kampania reklamowa

 Namiot wystawienniczy w centrach miast stanowiący cel promocji 

Ekspozycja wystaw ze zdjęciami miasta/regionu  z lotu ptaka

Ekspozycja pylonów reklamowych, batfanów i potykaczy z logo miast/regionu 

 Ekspozycja na ekranach LCD promocyjnych materiałów multimedialnych o miescie/regionie

 Promowanie regionalnego produktu kojarzonego z miastem/regionem np. festiwale, 
produkty regionalne atrakcje turystyczne pierniki,itp.



Nośniki reklamowe kampanii 

pneumatyczne pylony reklamowe 

holowane rękawy reklamowe 

tablety reklamowe i potykacze 

skrzydła reklamowe 



Wyposażenie stoiska promocyjnego 

pneumatyczny namiot wystawienniczy przestrzenne systemy wystawiennicze multimedialne systemy promocji mat. 
wizualnych 



Koszt produkcji nośników 
reklamowych netto:  

Pylony reklamowe  
pneumatyczny stożek wys 12 m. widowiskowe i nietypowe narzędzie 
promocyjne, łatwe w transporcie (po złożeniu 30x30x50 cm),zasilany 

elektrycznie z akumulatorów (do 8h. pracy ciągłej, zasilanie 220v, 
dowolne kolory,możliwość wymiany banerów okolicznościowych np. 20 

-lecie firmy, sponsor  Pucharu Świata itp. 
cena:7200  zł./szt ( cena zawiera projekt oraz nadruk wielkoformatowy) 

Skrzydła reklamowe 
do 42 m. kw powierzchni,reklama widoczna z kilometra 

przeznaczone do latania zawodniczego członków kadry narodowej 
PPG 

cena : w zależności od modelu i rozmiaru od 14 000 do 22 000 zł za 
skrzydła tandemowe 

Rękawy holowane 
tuby do 10 m. dł. holowane za motoparalotniami, widoczna i 

niekonwencjonalna forma promocji haseł reklamowych i znaków 
firmowych 

cena : 3 200 zł (cena zawiera projekt i nadruk wielkoformatowy)  

Mobilne kampanie segwayowe 
tablety reklamowe plus 3 metrowe findery wraz z podświetleniem 

cena : 1 200 zł /szt (cena zawiera projekt i nadruk wielkoformatowy)  



Koszt poszczególnych kampanii 
reklamowych netto:  

Lotnicza kampania reklamowa  
3 dniowe kampanie reklamowe z użyciem motoparalotni  i rękawów 

obrendowanych logotypami zlecenbiodawców. ok 4 godz. lotu 
reklamowego dziennie w zależności od warunków pogodowych. 

Loty wykonywane w promieniu 20 km  
cena kampanii: 4500 zł  

Mobilna kampania segwayowa 
2 dniowa  jazda z wykorzystaniem od 2 do 4 pojazdów typu segway. 
poruszających się po ciągach pieszych (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) w centrach handlowych i centrach miast. Obrendowane 
wg. zatwierdzonego projektu przez zleceniodawcę. 

cena kampanii: od 1500 do 3000 zł 

Namioty wystawiennicze 
2 dniowa ekspozycja pneumatycznego namiotu wystawienniczego, z 
regionalnymi produktami, wyposażonego w multimedialne pulpity 

informacyjne 
cena wynajmu namiotu : 4500 zł 

Wystawy  promocyjne 
2 dniowa Ekspozycja na zewnętrznych systemach wystawienniczych 

zdjęć z „lotu ptaka” wykonanych przez zleceniobiorcę. 
20 wielkoformatowych zdjęć. Możliwość montażu oświetlenia wystawy 

w celu wydłużenia godzin pracy 
cena wystawy : 9200 zł 



Zapraszamy do 
współpracy 

SGF 2,ul. Bulwar Filadelfijski 8,87-100 Toruń, 
tel 56 6543325, 696013886,mail:grupafalco@wp.pl,www.grupafalco.pl 

http://www.grupafalco.pl

