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Розміщення реклами у ліфтах 

Реклама в ліфтах – це сучасний і загальнодоступний вид реклами, який дозволяє вигідно 

запропонувати продукцію та послуги Вашої фірми. 

Ми пропонуємо Вашій компанії офіційно розмістити свою рекламу на антивандальних 

інформаційних стендах у ліфтах багатоквартирних житлових будинків. 

Заощадивши Ваш бюджет, реклама на інформаційних стендах ефективно працюватиме на 

рейтинги Вашої компанії серед населення. 

Ефективність реклами 

➢ Реклама в ліфтах забезпечує 99% гарантії, що вашу рекламу помітять і прочитають всі, хто 

користується ліфтами. 

➢ Ваша контактна інформація знаходиться в безпосередній близькості до кінцевого 

споживача і доступна протягом усього терміну розміщення реклами. 

Особливості проекту 

• Час контакту – мінімум 15 секунд 

• Регулярний контакт – мінімум два рази на день 

• Привертає увагу кожного 

• Дає можливість проводити локальні компанії 

• Охоплення всіх верств населення 

У нас понад 400 рекламних щитів у ліфтах по всьому місту.  
 

Формат реклами Ціна за 1 ліфт  
в місяць 

(грн.) 

Вартість 
за 1 місяць 

(грн.) 

А3 (горизонтальний) 35,00 14 000  

А4 (вертикальний) 18,75 7 500 

А5 (горизонтальний) 10,00 4 000 

 

У вартість реклами входить:      

- друк рекламного постера; 

- розміщення на рекламних стендах; 

- фото-звіт (90-100%). 

Макет потрібно подати до 25 числа. 
Розміщення проводиться щомісяця з 1 числа протягом 5-6 робочих днів.  

Фотозвіт надсилається відразу після розміщення реклами. 
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Реклама на Скроллерах 

Скроллер (або ролерний дисплей) – це установка з динамічно мінливими рекламними 

повідомленнями (до 5-ти шт. на одній стороні) та внутрішньою підсвідкою. 

Його переваги полягають саме в динаміці зображення, 

тому, за рівнем запам’ятовування, реклама такого типу в 3 рази 

ефективніша за статичну. 

Це обумовлено психологічними факторами. Людина з 

часом просто перестає помічати звичну картинку, і щоб 

привернути її увагу, потрібно її зацікавити або навіть 

заінтригувати. А найкращий спосіб для цього – динамічна зміна 

зображення. 

Розміщуючи рекламу на скроллерах Ви можете створити 

цілу серію. Все завдяки рекламним плакатам, які можна 

демонструвати на одному дисплеї один за одним. 

Інтенсивне LED-підсвічування додає плакатам яскравості і 

привертає ще більше уваги. А розміщення конструкцій 

безпосередньо біля входу в Торгівельні Центри – забезпечує 

перегляд Вашої реклами максимальною кількістю потенційних клієнтів. 

Адреси розміщення: 

Адреса Кількість скроллерів 
Максимальна кількість 

сюжетів (постерів) 

ТРЦ “Depo`t” 
(вул.Головна, 265а) 

2 20 

ТЦ “АШАН” 
(вул.Хотинська, 43а) 

1 10 

ТЦ “Проспект” 
(пр. Незалежності, 131) 

1 10 

Вартість розміщення:   1 сюжет (постер) – 900 грн на місяць (ТРЦ «Депот», ТЦ «Ашан»); 
1 сюжет (постер) – 700 грн на місяць (ТЦ «Проспект»). 
Друк рекламного постера – 710 грн./шт.  

Сюжети змінюються кожні 15 секунд. До 5-ти сюжетів на одній стороні. 
Максимальний гарантійний термін постера – 2 місяці з моменту встановлення на скроллер.     
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