Креативна Рекламна Агенція “ПРОМО-РОВЕР”

ПЕРЕВАГИ КРЕАТИВНОЇ ВЕЛОРЕКЛАМИ
ПІДВИЩЕНА УВАГА
85% людей в радіусі 10-20 метрів звертають увагу на
Ваш Промобайк. Креативний спосіб подачі змушує
людей із цікавістю роздивлятися вашу рекламу, на
відміну від давно набридлих усім білбордів та
сітілайтів. Це ковток свіжого повітря у рекламі.

ТІЛЬКИ НАЙКРАЩІ МІСЦЯ
Промобайк має можливість заїхати практично в будьяке місце, що нівелює усі обмеження розміщення
стандартної зовнішньої реклами. Ваше оголошення
буде там, де конкуренти навіть не могли уявити.
Кожне місце, де може проїхати велосипед – ваша
потенційна рекламна точка.

ЗАПАМ’ЯТОВУВАНІСТЬ
Як показали дослідження румунської компанії
"AdBicy“, під час експерименту майже 70% тих, хто
побачив Велорекламу зміг досить обширно назвати
загальний зміст рекламного оголошення.

www.promo-rover.com
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ДЛЯ ЧОГО НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ВЕЛОРЕКЛАМА?
Реклама товарів та
послуг компанії
(ваші пропозиції клієнтам.
Реклама конкретного товару чи
спектру послуг)

Акції, розіграші, знижки
(привертання нових клієнтів та
збільшення показників
продажу шляхом вигідних
спеціальних пропозицій)

Рекламування бренду
(підвищення впізнаваності,
формування потрібного іміджу,
інформування широкого кола
населення)

Анонси
(креативний спосіб
інформування аудиторії про
майбутні заходи)

Організовували рекламування дитячого табору "Цивілізація". Проект зовсім новий, тому
потрібно було з нуля його популяризувати. Завдання ускладнювалося стислими термінами і
відсутністю коштів на замовлення великої кількості білбордів. За кілька днів рекламування
почалося стрімке зростання кількості дзвінків. Путівки почали купувати більш охоче. Нас це
надихнуло, тому замовили ще два промобайка. По закінченню рекламування путівок вже не
залишилось, інакше замовляли б рекламу іще.
Дякуємо фахівцями з Промо-Ровера за чудовий підхід і прорахунок ефективної рекламної стратегії.
Володимир Педько, Черкаси
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РАЗОВА РЕКЛАМА
1 промобайк
60 грн/година

2 промобайка
55 грн/година

Мінімальне замовлення –
3 годин на день
Підключення активної роздачі
флаєрів (брошур, газет) – 5 грн/год
Застосовується і до постійної реклами

Друк рекламного банера – 250 грн
Розробка адаптованого макету – 50 грн

3 промобайка
50 грн/година

Вартість роботи промоутера включено до ціни.
Ціни вказані за одну годину курсування промобайка (дві
рекламні площі A, B) по маршруту.
Термін від підписання договору до запуску – 2 дні

www.promo-rover.com

Вартість монтажу банерів - 50 грн
При замовленні реклами терміном від
трьох днів поспіль, монтаж банерів –
безкоштовно.
Розробка маршруту згідно ваших
потреб та побажань – безкоштовно
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