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to:

57  pociągów (32 elektryczne, 25 spalinowych), w 

tym 27 nowych IMPULSÓW

najdynamiczniej rozwijający się z przewoźników 

regionalnych

prawie 13 milionów pasażerów rocznie i 30 000 

pasażerów dziennie

ponad 350 połączeń na dobę (porównywalnie z 

PKP Intercity)
ponad 10 000 połączeń miesięcznie

Spółka nagrodzona statuetką Super Gazeli Biznesu 

2018 dla najlepiej rozwijającej się firmy na Dolnym 

Śląsku

Firma nagradzana wielokrotnie za jakość 

obsługi 
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przewoźnik obsługujący połączenia na terenie 

województwa dolnośląskiego, lubuskiego, 

wielkopolskiego oraz przygranicznych Czech 

i Niemiec
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POŁĄCZENIA

Nowe linie kolejowe:

Sędzisław – Kamienna Góra – Lubawka –

Trutnov (grudzień 2018)

Wrocław – Milicz – Krotoszyn (marzec 2019)

Wrocław – Legnica – Lubin (czerwiec 2019)

Wrocław – Świdnica – Bielawa (planowane 

uruchomienie grudzień 2019)

Wrocław – Głogów (planowane 

uruchomienie grudzień 2019)
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NASI PODRÓŻNI

Podróżni, których 

obsługujemy to osoby:

dynamiczne

aktywnie wypoczywające 

w wolnym czasie

czynne zawodowo

mobilne
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REKLAMA NA DWORCACH

Posiadamy 13 ekranów (55” i 22”) w 

prestiżowych lokalizacjach przy kasach 

dworców i Biurach Obsługi Klienta (Wrocław, 

Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Bolesławiec, Kłodzko, 

Szklarska Poręba, Zgorzelec)

Ekrany przy kasach

1,5 mln transakcji rocznie

Ponad 4000 transakcji dziennie
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REKLAMA W POCIĄGACH

204 monitory w pociągach

lokalizacja zapewnia widoczność w całym pociągu

materiały w jakości HD 

długość spotów 15s, 30s lub 60 s

emisja spotu nie rzadziej niż co 15 min (4 razy na godzinę)*

emisja tygodniowa, dwutygodniowa, miesięczna 

i wielomiesięczna

przy dłuższych kampaniach atrakcyjne rabaty

*Możliwość indywidualnej negocjacji cen w zależności od częstotliwości



OFERTA 

REKLAMOWA
CENNIK

Długość

spotu

Czas emisji Kolejny miesiąc 

emisji 

(kampania 

miesięczna)1 tydzień 2 tygodnie 1 miesiąc

15 s 2500 zł netto 3500 zł netto 5000 zł netto
Cena do 

indywidualnego 

ustalenia 

30 s 3200 zł netto 4200 zł netto 5700 zł netto

60 s 3700 zł netto 5200 zł netto 7000 zł netto

Kampania standard

Cena dla 1 spotu emitowanego w pociągach na 116 monitorach w częstotliwości 4 razy na godzinę* 

*Możliwość indywidualnej negocjacji
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Długość

spotu

Czas emisji Kolejny miesiąc 

emisji 

(kampania 

miesięczna
1 tydzień 2 tygodnie 1 miesiąc

15 s 3000 zł netto 4500 zł netto 7000 zł netto
Cena do 

indywidualnego 

ustalenia

30 s 3700 zł netto 5500 zł netto 9000 zł netto

60 s 4500 zł netto 7000 zł netto 11000 zł netto

Kampania intensywna

Cena dla 1 spotu emitowanego w jednostkach na 116 monitorach w pociągach oraz na ekranach w 

kasach biletowych i Biurach Obsługi Klienta w częstotliwości 4 razy na godzinę*

*Możliwość indywidualnej negocjacji
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WYMOGI TECHNICZNE DLA SPOTÓW

dostarczenie spotu nie później niż na 5 dni roboczych przed datą emisji 

emisja w rozdzielczości Full HD 1920x1080 px

emisja bez dźwięku

pliki dostarczone w rozszerzeniu MP4 oraz MPG
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Dystrybucja ulotek w kasach i Biurach Obsługi Klienta oraz pociągach

Podane kwoty dotyczą wyłącznie dystrybucji i ekspozycji. Dostarczenie ulotek leży po stronie Partnera. 

Nakład Koszt

do 1000 szt. 55 gr netto za ulotkę 

1000 – 3000 szt. 45 gr netto za ulotkę 

Powyżej 3000 szt. 35 gr netto za ulotkę
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Reklama graficzna na drukowanych przez 

nas liniowych rozkładach jazdy 

dystrybuowanych wśród pasażerów

cena za nadruk na egzemplarzu rozkładu

liniowego, format A4 składany do A7 (297

mm x 210 mm), format A4 PLUS składany do

A7 (445,5 mm x 210mm) 35 gr netto za

sztukę.

Lp. numer relacja nakład Format

1. D1 Wrocław - Lubań 6000 A4 PLUS

2. D3 Wrocław - Rawicz 6000 A4

3. D5 Legnica – Kudowa - Zdrój 1500 A4 PLUS

4. D6 Wrocław – Szklarska Poręba 6000 A4 PLUS

5. D7 Krotoszyn – Wrocław - Jelcz 3000 A4 PLUS

6. D8 Wrocław – Trzebnica 1500 A4

7. D9 Wrocław – Lichkov 3000 A4 PLUS

8. D10 Wrocław - Drezno 1500 A4 PLUS

9. D11 Wrocław - Lubin 1500 A4 

10. D16 Wrocław - Dzierżoniów 1500 A4

11. D19 Węgliniec – Gorlitz - Jelenia Góra 1500 A4

12. D21 Szklarska Poręba - Liberec 1500 A4

13. D25 Wrocław - Żary 1500 A4

14. D26 Sędzisław – Trutnov 1500 A4

15. D29 Wrocław – Kudowa Zdrój 1500 A4

16. D99 Wrocław - Berlin 1500 A4

suma 40 500
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*Wymienione ceny są cenami podstawowymi, od których przewiduje się udzielanie rabatów według ogólnie

przyjętych standardów działania.

Pozostałe formy reklamy

▪ reklama graficzna w książkowym Dolnośląskim Rozkładzie Jazdy (format A5, pełen kolor, 164 strony ponad 529 sztuk) – cena 

ustalana indywidulanie

▪ wydawanie ulotek przez kasjera łącznie z biletami – 35 gr netto/szt. (ceny nie obejmują projektu, druku oraz dostarczenia 

ulotek)

▪ reklama graficzna na tablicach ogłoszeniowych w pociągach (80 tablic) – ekspozycja miesięczna – cena 300 zł netto/szt. 

(cena nie obejmuje projektu, druku oraz dostarczenia plakatów)

▪ reklama na tylnej ścianie siedzeń w formie naklejki (ceny nie obejmują projektu, druku oraz dostarczenia naklejek)  

▪ reklama na okładce biletu 35 gr netto/szt. (cena indywidualna w zależności od nakładu)

▪ format A6,

▪ cena za ekspozycję za dzień kursowania pociągu:

• linie spalinowe 500 zł netto/1 dzień/1 pociąg 

• linie zelektryfikowane 700 zł netto/1 dzień/1pociąg 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


