
Publicitatea pe bicicletă
Cresta Print vă prezintă un nou serviciu:





Prezentare generală

Publicitatea pe bicicletă este o soluție eco şi neconvențională de publicitate
outdoor mobilă.

Permite promovarea unor companii sau produse către zeci de mii de potențiali
clienți pe stradă, dar şi acolo unde vehiculele motorizate au restricții, cum ar fi
parcurile, zonele pietonale, evenimentele sportive, concertele şi expozițiile.

În plus, viteza redusă de deplasare – 5-10 km/h – fac ca mesajul să fie foarte
vizibil!



Prezența conceptului pe piață

Acest mod de publicitate este foarte răspândit la nivel global, fiind prezent atât
în Europa, cât şi în S.U.A., Asia, Australia.

Conceptul a prins şi la noi, firme din România care fac reclamă pe bicicletă, cum
sunt Promobikes sau Publicicleta, desfăşurând diverse campanii în Bucureşti şi
nu numai.

În continuare sunt câteva exemple de publicitate pe bicicletă, mesajele în diverse
limbi, atestând răspândirea globală a conceptului!



Descrierea remorcii publicitare

Remorca este ataşată la o bicicletă, având o siguranţă împotriva desprinderii
accidentale.

Remorca este dotată cu un dispozitiv de blocare a roţilor pe timpul staţionării şi
are pe fiecare parte câte un bandou lateral, pentru protejarea pietonilor sau a
celorlalţi participanţi la trafic.

Pe remorca suport a fost fixată un cadru metalic pe care este afişat mesajul
publicitar tipărit pe un suport de PVC.

Dimensiunea de expunere este de l x h=100 x 150 cm, pe două feţe.

Este disponibilă şi varianta cu cadrul metalic montat pe un triciclu, cu aceleaşi
dimensiuni de expunere.





Zone și evenimente țintă

Zone pietonale
Ajunge la grupul țintă aflat pe drumul spre cumpărături
sau spre casă ... Maximizează efectul de a fi aproape de
clienţi.

Evenimente / Spectacole
Mesajul publicitar de pe biciclete captează întotdeauna
privirea! Nu există limite pentru ideile tale!

Centre comerciale - Adresaţi-vă clientului direct la
fața locului. Promoterii noştri distribuie materiale
publicitare.

Deschideri / Inaugurări - Arată-le clienţilor drumul!
Plasează bicicletele în punctele de importanță
strategică ale drumului spre dumneavoastră sau direct
în faţa locaţiei evenimentului.

Cinema / Teatre - Vom identifica
grupul țintă adecvat și vom plasa
bicicletele publicitare în spaţiile de
desfăşurare ale altor oferte culturale
care le preced.

Târguri / Expoziții - Câștigă atenția şi
promovează expoziţia, târgul, standul
sau produsele chiar la intrarea în locul
de desfășurare.

Restaurante / magazine - De
asemenea pentru companiile mici!
Promovaţi-vă evenimentele,
promoţiile sau chiar un meniu nou... Vă
consiliem şi sfătuim cu plăcere!
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