
Suma emisji

Zakup cennikowy - digital
Wybierz sam!

Cennik obowiązuje od 1.07.2021 
Do zakupu cennikowego mają zastosowanie rabaty.  
Wypełnij brief, a my przygotujemy najlepiej dopasowaną do Twoich  
potrzeb ofertę kampanii.
Przeczytaj naszą Politykę handlową. Zobacz nasze pozostałe Cenniki.

Digital Indoor

Typ nośnika Jednostka rozliczeniowa
czas emisji  
w tygodniu

6 dni 190 zł 380 zł 722 zł 1372 zł

nie dotyczy 480 zł 912 zł 1733 zł

nie dotyczy 550 zł 1 045 zł 1 986 zł

102 zł 470 zł 893 zł 1 697 zł

11 zł 76 zł 153 zł 328 zł

18 zł

792 zł 5 544 zł 11 088 zł 23 760 zł

129 zł 259 zł 554 zł

7 dni

7 dni

6 dni

7 dni

7 dni

7 dni

pół miesiąca miesiąc1 dzień tydzień

Digital Citylight

Digital Cityscreen

Digital Indoorscreen

Move TV - oferta zasięgowa

Move TV - oferta GEO

Traffic TV - oferta warszawska

emisja 10 sekund reklamy 60 razy w godzinie

emisja 10 sekund reklamy 60 razy w godzinie

emisja 15 sekund reklamy 4 razy w godzinie  
w jednym Klubie Fitness w całej sieci***

emisja 15 sekund reklamy 4 razy w godzinie  
w dowolnie wybranym jednym Klubie Fitness***

emisja 15 sekund reklamy 4 razy w godzinie  
w 150 autobusach w Warszawie

emisja 10 sekund reklamy 60 razy w godzinie

emisja 10 sekund reklamy 60 razy w godzinie

Flex* Standard**

Bankomat - oferta zasięgowa - ekran powitalny  
na jednym bankomacie w całej sieci

Typ nośnika Jednostka rozliczeniowa
czas emisji  
w tygodniu

7 dni 4,5 zł 1 zł 7,5 zł 14 zł

7,5 zł 2 zł 14 zł 27 zł

5,5 zł 1,5 zł 11 zł 20 zł

9,5 zł 2 zł 18 zł 35 zł

18 zł 4 zł 34 zł 65 zł

15 zł 3 zł 29 zł 55 zł

7 dni

7 dni

7 dni

7 dni

7 dni

pół miesiąca miesiąctydzień
dodatkowy dzień 
powyżej tygodnia

Bankomat - oferta zasięgowa - ekran autoryzacyjny  
na jednym bankomacie w całej sieci

Bankomat - oferta zasięgowa - ekran poautoryzacyjny  
na jednym bankomacie w całej sieci

Bankomat - oferta GEO - ekran powitalny  
na dowolnym bankomacie

Bankomat - oferta GEO - ekran autoryzacyjny  
na dowolnym bankomacie

Bankomat - oferta GEO - ekran poautoryzacyjny  
na dowolnym bankomacie

emisja 5 sekund reklamy 60 razy w godzinie

emisja 5 sekund reklamy 60 razy w godzinie

emisja 5 sekund reklamy, częstotliwość uzależniona  
od dziennej liczby transakcji w bankomacie

emisja 5 sekund reklamy, częstotliwość uzależniona  
od dziennej liczby transakcji w bankomacie

emisja 5 sekund reklamy, częstotliwość uzależniona  
od dziennej liczby transakcji w bankomacie

emisja 5 sekund reklamy, częstotliwość uzależniona 
od dziennej liczby transakcji w bankomacie 

Flex* Standard**

  * Flex oznacza 7-dniową kampanię ze startem w dowolnym dniu tygodniu
**  Standard oznacza kampanię startującą z początkiem miesiąca lub w jego połowie  
     (dla kampanii 2-tygodniowych)

*** Przeliczniki długości spotu Move TV

przelicznik cen w stosunku do spotu 15 sek

< 10 sek

0,80 zł

20 sek

1,30 zł

30 sek

1,70 zł

45 sek

2 zł

60 sek

2,30 zł

https://ams.com.pl/oferta/brief
https://ams.com.pl/oferta/specyfikacje-i-zasady
https://ams.com.pl/oferta/cennik

