
Biuro Handlowe 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

Tel. 71-322-32-01; 71-322-09-89; 71-321-35-65 

e-mail: reklama@mpk.wroc.pl 



REKLAMA ZEWNĘTRZNA  

NA TRAMWAJACH I AUTOBUSACH 

Reklama całopojazdowa – o imponujących 
rozmiarach, w przestrzeni miejskiej widziana 
przez wszystkich uczestników ruchu. Reklama 
która przemierza setki  kilometrów dziennie, 
osiąga szeroki zasięg oddziaływania i zwiększa 
skuteczność przekazu. 



Tramwaj 105N:  
• Płatność za jeden miesiąc: 
        1 000,00 zł  
 
Ekspozycja krótkoterminowa(szczegóły do ustalenia) 

Tramwaj 105NWr 
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy: 

 15 000,00 zł  
• Płatność za jeden miesiąc:  

1 500,00 zł  

REKLAMA CAŁOPOJAZDOWA 

 NA TRAMWAJACH  



Tramwaj 204 WrAs 
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy: 

18 000,00 zł  
• Płatność za jeden miesiąc:  

1 800,00 zł  

Tramwaj 205 WrAs 
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy:  

28 000,00 zł 
• Płatność za jeden miesiąc:  

2 800,00 zł  

REKLAMA CAŁOPOJAZDOWA  

NA TRAMWAJACH  



Skoda 16T 
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy:  

40 000,00 zł 
• Płatność za jeden miesiąc:  

4 000,00 zł  

REKLAMA CAŁOPOJAZDOWA 

 NA TRAMWAJACH  



 

REKLAMA CAŁOPOJAZDOWA  

NA AUTOBUSACH 

 

Volvo - solo  
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy:  
       15 000,00 zł 
• Płatność za jeden miesiąc: 

1 500,00 zł  

Volvo - przegub  
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy: 

 22 000,00 zł 
• Płatność za jeden miesiąc: 

 2 200,00 zł  



REKLAMA NA LEWEJ STRONIE 
AUTOBUSU - BUSBOARD 

Reklama modułowa typu tramboard i busboard 
jest zauważalna i wyróżnia się z otoczenia, jako 
reklama mobilna przemierza wiele kilometrów 
dziennie, jest widoczna dla wszystkich 
uczestników ruchu. 



Tramwaj 105N 
• Płatność za miesiąc:  

800,00 zł 

Tramwaj 105 NWr  
• Płatność jednorazowa 12 miesięcy: 

 12 000,00zł  
• Płatność za miesiąc:  

1 200,00 zł 

REKLAMA NA LEWEJ STRONIE TRAMWAJU –  
TRAMBOARD 



REKLAMA NA LEWEJ STRONIE AUTOBUSU – 
BUSBOARD  

Volvo - Solo 
• Płatność jednorazowa za 12 miesięcy:  
       10 000,00 zł 
• Płatność za miesiąc: 

 1 000,00 zł 

Volvo - przegub  
Płatność jednorazowa za 12 miesięcy:  
15 000,00 zł  
• Płatność za miesiąc:  

1 500,00 zł  



REKLAMA NA TYŁACH AUTOBUSÓW  

Dynamiczna i widoczna zarówno dla kierowców, 
jak i pieszych. Przemierza całe miasto, docierając 
też na obrzeża miasta. Zwraca na siebie uwagę 
oraz przyciąga spojrzenia dzięki czemu łatwo 
zapamiętuje się jej treść.  

Opłata  FULLBACK – cena za 
jeden pojazd 

Tylna burta bez szyby Tylna szyba 

Za jeden dzień  ekspozycji na 
jednym  autobusie 40,00 30,00 30,00 

Za jeden miesiąc ekspozycji na 
jednym  autobusie 1 100,00 800,00 800,00 



REKLAMA WEWNĘTRZNA W POJAZDACH 

Reklama dociera do ogromnej liczby odbiorców, 
przynosząc aż 90% oglądalności i skuteczności 
przekazu. Skierowana jest do pasażerów w 
momencie największej chłonności umysłu-pasażer 
czytając ją umila sobie czas podróży. To niezwykle 
skuteczna forma promocji. 



Ramka A3 poziom w Mercedesach 
• Płatność za jeden dzień: 

 2,00 zł  
• Płatność za miesiąc:  

60,00 zł   
 

 
Ramka w Solarisach  840 x 297 
• Płatność za jeden dzień 3,00 
• Płatność za miesiąc 90,00  

 

RAMKI W AUTOBUSACH  

A3 poziom 

Jednorazowa płatność za montaż i 
demontaż jednego plakatu 2,00 zł netto Ramka Solaris 840 x 297 

Ramka  A3 poziom 



Skoda 16T 

Wszystkie tramwaje poza Skodami 

Ramka w tramwajach 340 x 370  
• Płatność za jeden dzień: 

 2,00 zł  
• Płatność za miesiąc:  

60,00 zł   

RAMKA W TRAMWAJACH  

Moduł Skoda 16T  900 x 300  
• Płatność za jeden dzień: 

3,00 zł  
• Płatność za miesiąc: 

90,00 zł 

Ramka 900 x 300 

Jednorazowa płatność za montaż i 
demontaż jednego plakatu 2,00 zł netto 



REKLAMA NA MONITORACH LCD 

 W AUTOBUSACH 

377 monitorów w 137 autobusach 
Reklama na monitorze LCD to dynamiczny przekaz 
treści reklamowej. Jest atrakcyjną formą reklamy, 
która skupia uwagę pasażerów w czasie podróży. 
Jeden z najpopularniejszych nośników reklamy 
wewnętrznej. 

• monitory LCD o przekątnej 19” zamontowane  
w  autobusach Solaris i Man; 

• rozdzielczość spotu w formacie FULL HD1150x720; 
• zamówienie realizowane jest w minimum 10 

autobusach z monitorami LCD. 
W celu dokonania wyceny zamówienia kontakt  
z Biurem Handlowym MPK Wrocław. 
 



REKLAMA NA OPARCIACH SIEDZISK 

REKLAMA NA UCHWYTACH PASAŻERSKICH 

Reklama na oparciach siedzeń w pojazdach 
Celem złożenia zamówienia i uzyskania 
szczegółowych  informacji o nośniku i formie reklamy, 
bezpośredni kontakt: 
ADZONE –  biuro@adzone.pl 
tel. 798 520 960 lub 12 269 33 22 

Uchwyty reklamowe w pojazdach 
Celem złożenia zamówienia i uzyskania 
szczegółowych  informacji o nośniku i formie reklamy, 
bezpośredni kontakt: 
HANDYMEDIA- Handy@handymedia.com.pl 
Tel. 513 030 922 
 

mailto:biuro@adzone.pl
mailto:Handy@handymedia.com.pl


BUSTV to nowoczesne  zdalnie zarządzane  
nośniki reklamowe, umieszczone w widocznym 
miejscu w  100  Mercedesach Benz.  

REKLAMA NA MONIOTRACH NALEŻĄCYCH DO 

PARTNERA BusWiFi 

Nośniki BusTV są własnością BusWiFi Sp. z  o. o. 
aby zareklamować się na nośnikach BusTV,  
prosimy o kontakt z działem handlowym  
Tel. 71 722 79 97 
Szczegóły na www.bustv.pl  

http://www.bustv.pl/


BILLBOARDY  I TABLICE NA OBIEKTACH MPK 

Płatność za 1 miesiąc za 1 m 2 
 
Wymiar :   Cena: 
 Do 12 m2   50,00 
 Od 12,1 m2 do 20 m2                             45,00 
 Powyżej 20 m2   40,00 

Udostępniamy część terenu na naszych obiektach pod 
tablice reklamowe typu billboard i inne plansze 
reklamowe.  
Szczegóły w zakresie lokalizacji nośników do ustalenia  
z Biurem Handlowym. 



DODATKOWE INFORMACJE 

 
• Podane ceny są cenami netto. 
• Cena nie zawiera kosztów produkcji i wykonania i dotyczy tylko ekspozycji reklamy.  
• W przypadku reklamy zewnętrznej  – przygotowanie projektu, druk folii, montaż i demontaż folii na pojeździe oraz 

przywrócenie barw miejskich na pojeździe po demontażu reklamy- to koszty leżące po stronie zamawiającego.  
• W przypadku reklamy wewnętrznej ( plakaty) przygotowanie materiałów oraz druk plakatów leży po stronie 

zamawiającego, 
• Za reklamę wewnętrzną płatność należy uregulować przed rozpoczęciem ekspozycji ( wystawiamy FV)  
• Zamówienie realizowane jest dla minimum 30 szt. plakatów na minimum 7 dni. 
• Nie ma możliwości ekspozycji reklamy w wybranych liniach  tramwajowych lub autobusowych.  
• Zamawiający może dokonać wyboru zajezdni, wówczas reklama będzie eksponowana w przestrzeni miejskiej na 

liniach ,które dana zajezdnia obsługuje.  
• Solarisy , Mercedesy i Many nie są przeznaczone do nakładania reklamy zewnętrznej całopojazdowej.  
• W celu złożenia zamówienia, zapraszamy na stronę www.mpk.wroc.pl w zakładce REKLAMA po kliknięciu 

ZAMAWIAM REKLAMĘ, wygeneruje się formularz zamówienia w którym należy określić dokładnie parametry 
zamówienia, wydrukować formularz i podpisany przesłać skanem na  adres reklama@mpk.wroc.pl . O dalszym 
procesie realizacji zamówienia informujemy w trakcie współpracy.  

mailto:reklama@mpk.wroc.pl

