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PROSTOR
NI PROSTOR
USTREZNA PROMOCIJA
JE KLJUČ DO USPEŠNE
PRIREDITVE
Organizirate prireditev, razstavo, koncert ali želite
povečati prodajo oziroma graditi blagovno znamko?
Potem že veste, da je ob kakovostnem programu
potrebno poskrbeti tudi za njegovo ustrezno
promocijo in spodbuditi javnost k udeležbi. V Snagi
vam pri tem pomagamo. Oddajamo plakatna mesta
v Mestni občini Maribor, ki so še zmeraj zelo
učinkovito sredstvo zunanjega oglaševanja.
Zunanje oglaševanje omogoča 24 - umi stik z
uporabniki in doseg široke populacije. Je odličen
opomnik, spodbuja pospeševanje prodaje in gradi
blagovno znamko.
Naša plakatna mesta so postavljena na frekventnih
lokacijah ob prometnih cestah in v peš coni, kjer jih
ljudje vedno opazimo. Oglaševanje na naših
plakatnih mestih je cenovno ugodno, učinek pa velik.
Če dogodek nima ustrezne promocije je tako, kot da
ga ne bi bilo, pravijo strokovnjaki.
Mestni plakat opazi okoli 70% meščanov v starosti
med 15 in 65 let.

15.000
V zadnjih petih letih
smo oglaševali več
kot 15 tisoč različnih
prireditev
.

POMAGAMO VAM PRI
IZVEDBI PLAKATIRANJA
Pri načrtovanju vašega dogodka je promocija
izjemno pomembna. Ni vseeno, kje ga oglašujete.

SVETUJEMO PRI
TERMINSKEM
NAČRTOVANJU
PLAKATIRANJA
Izbrati pravi termin je prava in hkrati vsa umetnost

Ponujamo:

•
•
•
•

oglaševanja. Naše izkušnje z veseljem delimo z vami

svetovanje in izdelavo individualnega načrta

in vam pomagamo, da bo vaša prireditev ali

oglaševanja na naših plakatnih mestih,

dogodek bolj prepoznaven.

prilagodljivost

in

fleksibilnost

v

izvedbi

plakatiranja,
tehnično in strokovno nameščanje plakatov ter
takojšnjo zamenjavo poškodovanih plakatov z
novimi.

Naša plakatna mesta so v bližini zanimivih lokacij,
kot so trgovine, nakupovalni centri, avtobusne
postaje, kulturne ustanove, ...

•
•
•

Svetujemo vam, kdaj oglaševati.
Nudimo zakup plakatnega mesta v 10 ali
11-dnevnih terminih.
Plakate nam dostavite le dva delovna dneva
pred dogovorjenim začetkom oglaševanja.

500

ZAGOTAVLJAMO
VRHUNSKE LOKACIJE

USTVARJAMO VISOKO
DODANO VREDNOST

V Mestni občini Maribor oddajamo več kot 500

Zunanje oglaševanje je še zmeraj zelo učinkovito, saj

plakatnih mest, ki se nahajajo na 36 različnih

smo ljudje zelo mobilni. Hkrati nenehno iščemo

lokacijah. Zaradi visoke frekventnosti prometa,

informacije, tudi takšne, ki nas na prvi pogled morebiti

pešcev in kolesarjev so odlično opazna. S to obliko

ne zanimajo. Pri načrtovanju svojih promocijskih

oglaševanje boste nagovorili izjemno širok krog ljudi.

aktivnosti je te okolišče treba upoštevati.

Nudimo vam:

OglaševanJe nagovarja predvsem mobilno in

•
•

eno plakatno mesto velikosti B1 (običajna

delovno aktivno populacijo

velikost posameznega plakatnega mesta),
prilagodljivost vašim željam in potrebam, tudi z
zakupom posameznega plakatnega mesta do
velikosti 4 x B1.

Naša plakatna mesta odlikuje:

•
•
•

odlična lokacija na točkah, kjer je promet gost,
a hkrati upočasnjen (križišča, krožišča),
najboljše lokacije v peš coni v mestu Maribor,
fleksibilnost zakupa terminov ter
strokovnost v svetovanju in prilagodljivost.
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