PROPOZYCJE DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH
W STRUKTURZE KOLEJOWEJ
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POCIĄGI KATEGORII EXPRESS INTERCITY PREMIUM

 najnowsza kategoria pociągów,
 tylko najnowocześniejsze składy - PENDOLINO
 oferta skierowana do podróżujących w celach biznesowych, udających się w delegacje, na
spotkania biznesowe, konferencje, itp.
 relacje łączące największe aglomeracje : Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Katowice.
 obowiązuje rezerwacja miejsc, darmowy poczęstunek dla podróżnych
 codziennie uruchamianych jest ok. 40 pociągów tej kategorii

 średni czas podróży pociągiem – ok. 3 godz.

BADANIA STATYSTYCZNE
WIEK

CEL PODRÓŻY

 16-24 lat – 16%

 podróż służbowa, spotkanie biznesowe

 25-44 lat – 56%

 podróż w celach prywatnych ( nie turystyka ) – 31%

 45-64 lat – 25%

 podróż do pracy/na uczelnię

– 15%

 65+

 podróż turystyczna

– 12%

– 3%

– 43%
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DOSTĘPNE POWIERZCHNIE i ROZWIĄZANIA REKLAMOWE

POCIĄGI KATEGORII EXPRESS INTERCITY PREMIUM

RAMKI REKLAMOWE
 format – A3
 9 sztuk w pociągu
 jedyny nośnik statyczny
w ramkach
MONITORY LCD
 emisja spotów reklamowych
na monitorach LCD
 spoty 15/30/45 sekundowe
 liczba emisji w godzinie / do
uzgodnienia

SAMPLING MATERIAŁÓW
REKLAMOWYCH
 format – do uzgodnienia
 max 250sztuk w pociągu
 nośnik stosowany we wszystkich
wagonach/pociągach
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POCIĄGI KATEGORII EXPRESS INTERCITY

TYPY WAGONÓW

 cechą tych pociągów jest komfort, wysoki standard i szybkość podróżowania
 oferta skierowana do podróżujących w celach biznesowych, udających się w
delegacje, na spotkania biznesowe, konferencje, itp.
 relacje łączące największe aglomeracje G8: Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto,
Wrocław, Szczecin, Katowice, Szczecin
 obowiązuje rezerwacja miejsc, darmowy poczęstunek dla podróżnych
 codziennie uruchamianych jest ok.26 pociągów tej kategorii
Bezprzedziałowy

 w składach pociągów znajdują się wagony przedziałowe oraz openspace; średnio
6-8 wagonów w 1 pociągu
 średni czas podróży pociągiem – ok. 3 godz.

BADANIA STATYSTYCZNE
WIEK

CEL PODRÓŻY

 16-24 lat – 13%

 podróż służbowa, spotkanie biznesowe

 25-44 lat – 60%

 podróż w celach prywatnych ( nie turystyka ) – 21%

 45-64 lat – 20%

 podróż do pracy/na uczelnię

– 15%

 65+

 podróż turystyczna

– 5%

– 3%

– 56%

Przedziałowy
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DOSTĘPNE POWIERZCHNIE i ROZWIĄZANIA REKLAMOWE

POCIĄGI KATEGORII EXPRESS INTERCITY
WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY

NAKLEJKI ZAGŁÓWKOWE
 format max – A6 (105x148mm)

 54-80szt w wagonie, 140sztuk
w pociągu
 nośnik stosowany głównie
w wagonach openspace

RAMKI REKLAMOWE
 format – A3 (297x420mm)
 10-11 sztuk w wagonie,
70 sztuk w pociągu
 nośnik stosowany we
wszystkich wagonach

SAMPLING MATERIAŁÓW
REKLAMOWYCH
 format – do uzgodnienia
 max 60 sztuk w wagonie /
do 300szt w pociągu
 nośnik stosowany we wszystkich
wagonach/pociągach
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POCIĄGI KATEGORII EXPRESS INTERCITY
DOSTĘPNE POWIERZCHNIE i ROZWIĄZANIA REKLAMOWE

WAGON PRZEDZIAŁOWY

NAKLEJKI NA DRZWIACH
PRZEDZIAŁU
format max – A5
9-11 szt. w wagonie,
140szt. w pociągu
Nośnik stosowany tylko
w wagonach
przedziałowych

NAKLEJKI KORYTARZOWE
format – A4
5-6 szt. w wagonie, 40
szt. w pociągu
Nośnik stosowany w
wagonach przedziałowych

SAMPLING MATERIAŁÓW
REKLAMOWYCH
format – do
uzgodnienia
Max. 60szt w wagonie /
do 300szt w pociągu
Nośnik stosowany we
wszystkich
wagonach/pociągach
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TYPY WAGONÓW

POCIĄGI KATEGORII TLK/IC
 pociągi dalekobieżne, realizujące najbardziej odległe trasy ogólnopolskie
 średnio w dobie uruchamianych jest ok. 100 pociągów tej kategorii,
 zatrzymują się na większych dworcach kolejowych (miasta pow. 10-15tys. mieszkańców)
 na przejazdy obowiązują zniżki ustawowe, wiele promocji cenowych
 oferta przewozowa skierowana do osób z mniej zasobnym portfelem - do
młodzieży, studentów, osób podróżujących w celach prywatnych i turystycznych/urlop
 w składach pociągów znajdują się zazwyczaj wagony przedziałowe; średnio 8-10
wagonów w 1 pociągu

Przedziałowy

 pociągi najbardziej popularne wśród podróżnych w okresie wakacji, ferii zimowych,
weekendów i świąt
 średni czas podróży pociągiem – ok. 5 godz.

BADANIA STATYSTYCZNE
WIEK

CEL PODRÓŻY

 16-24 lat – 33%

 podróż w celach prywatnych (inne niż turyst.) – 38%

 25-44 lat – 46%

 podróż do pracy/na uczelnię

– 28%

 45-64 lat – 16%

 podróż służbowa, spotkanie biznesowe

– 22%

 65+

 podróż turystyczna

– 10%

– 3%

Bezprzedziałowy
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POCIĄGI KATEGORII TLK/IC
DOSTĘPNE POWIERZCHNIE i ROZWIĄZANIA REKLAMOWE

NAKLEJKI NA DRZWICH DO
PRZDZIAŁU
 format – A4 (210x297mm)
 9-11 sztuk w 1 wagonie,
70szt w pociągu
 nośnik stosowany we
wszystkich wagonach
NAKLEJKI KORYTARZOWE
 format max – A4
(210x297mm)
 5-6 sztuk w 1 wagonie,
40 sztuk w pociągu
 nośnik stosowany głównie
w wag. przedziałowych

ARANŻACJE
SPECJALNE
 forma do
uzgodnienia
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GRAFIKA REKLAMOWA
NA WAGONACH i LOKOMOTYWACH
GRAFIKA REKLAMOWA
NA CAŁYM WAGONIE

GRAFIKA REKLAMOWA NA
ELEMENTACH WAGONU

GRAFIKA REKLAMOWA NA
LOKOMOTYWIE EU44

GRAFIKA
REKLAMOWA EP09
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POCIĄGI PODMIEJSKIE/REGIONALNE

TYPY POCIĄGÓW

 pociągi kursują w granicach danych aglomeracji miejskich/województw
 kursują we wszystkich regionach kraju; najbardziej rozwinięta infrastruktura pociągów
podmiejskich w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim, śląskim,
dolnośląskim, pomorskim
 oferta skierowana do mieszkańców miejscowości ościennych, dojeżdżających do dużych
aglomeracji w celu: praca, szkoła, zakupy, urzędy
 większość podróżnych korzysta z przejazdu z tymi pociągami min 4x w tygodniu
 w pociągach obowiązują zniżki ustawowe
 średni czas podróży pociągiem – ok. 30 min

BADANIA STATYSTYCZNE
WIEK

CEL PODRÓŻY

 17-25 lat – 31%

 podróż służbowa, dojazd do pracy

– 45%

 26-40 lat – 29%

 dojazd do szkoły

– 33%

 41-60 lat – 26%

 inne

– 12%
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DOSTĘPNE POWIERZCHNIE i ROZWIĄZANIA REKLAMOWE
PLAKATY REKLAMOWE
 format – A2 (420x594mm)
 12-20 sztuk w jednostce
 nośnik stosowany w EZT
EN-57 i pochodnych

POCIĄGI PODMIEJSKIE / REGIONALNE

NAKLEJKI NA OKNACH
 format – A5 / do
uzgodnienia
 nośnik stosowany we
wszystkich typach
jednostek

PLAKATY REKLAMOWE

GRAFIKA ZEWNĘTRZNA

 format max – 900x300 mm
 18-36 sztuk w jednostce
 nośnik stosowany w
nowych pociągach PESA /
NEWAG
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DWORCE i PERONY / DOSTĘPNE POWIERZCHNIE i ROZWIĄZANIA REKLAMOWE

BANERY REKLAMOWE

KUBIKI

 format – 60 x 140 cm

format –do
uzgodnienia (standard
2 x 2 x 4m)

 12-20 sztuk na peronie
 nośnik stosowany na
mniejszych

Nośnik stosowany
na różnych dworcach.

dworcach/peronach

CITYLIGHTY

SIATKA WIELKOFORMATOWA NA BUDYNKU
DWORCA WARSZAWA CENTRALNA

 format max – 90x160 cm

 nośnik stosowany na
dużych zmodernizowanych
dworcach
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