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BTL ПОСЛУГИ В ТЦ «ДАСТОР»
Ціни дійсні з 01.01.2017 р.

ТОВ «Дастор-Ужгород», м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, код ЄДРПОУ 34325992, свідоцтво №10125769, 
ІПН 343259907018, р/р 26001013004565 в «Сбербанк Росії», МФО 320627 тел.факс (0312) 61-91-36

ЗОВНІШНІ КОНСТРУКЦІЇ

1.  Оренда білборда 6х3 м (фасад ТЦ «Дастор»)

2.  Оренда банера 1.5х4 м (фасад ТЦ «Дастор»)

3. Світловий короб на вході в ТЦ «Дастор»

- Мінімальний термін розміщення 6 місяців

- Формат дозволяє використовувати рекламні макети, 
   розроблені для вуличних світлових коробів
- Розмір зображення 0.5х1.20 м
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4.  Розміщення реклами на трьохсторонній стелі 
(0.75х2.05 м та 1.35х2.05 м)

5.  Оренда банера нестандартного розміру на фасаді 
ТЦ «Дастор»  (5.60х8.30 м) та  (7.60х4.30 + 7.56х12,57 м)

- Важливо зазначити, що розміщення реклами на стелі 
  дає можливість доносити необхідну інформацію 
  до кінцевого споживача 0-24 години, враховуючи  
  що конструкція вночі освітлюється

- Мінімальний термін розміщення 6 місяців

- Мінімальний термін розміщення  6 місяць
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ВНУТРІШНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ІНШІ ВИДИ РЕКЛАМИ

1.  Банер формату 1.4х1.6 м на стінах всередині ТЦ «Дастор»

2.  Розміщення рекламної інформації  у холі 1.75х5.25 м 

3. Розміщення рекламної інформації в прикасовій зоні 1х5.70 м 

- Мінімальний термін розміщення 3 місяці      

4. Додаткове  навісне обладнання в прикасовій зоні (постери) 1.20х0.80 м 

5. Розміщення стопера на відділах продуктового супермаркету
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6.  Розміщення в торговому залі банера нестандартної форми, можливість 
     брендування відповідних відділів (0.5х2 м, 1.5х2 м, 0.8х4 м…..1.0х1.80 м)

7.  Розміщення зображення на колонах в при касовій зоні  
      та в торговому залі 1.50 м х27.5 см 

8. Розміщення двосторонньої реклами формату А4 на візках 

- Вартість розміщення залежить від розмірів та зони розташування     

- Мінімальний термін розміщення 6 місяців

9. Розповсюдження друкарської продукції на касах в ТЦ «Дастор»  

10. Акції промоушену 
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11.  Розміщення радіо ролика в торговому залі ТЦ „ДАСТОР” (1-2 поверхи)

12.  Розміщення постерів на кубах сезонної зони в торговельному залі  70х70 см

- Мінімальна кількість виходів - 4 ролика, в зручний для Вас час
- Запис ролика безкоштовний при умові транслювання його на території ТЦ «Дастор»

14.  Проведення призових акцій 

+ Бонус - піддон місце при вході в супермаркет на 
    період проведення акції, а саме на протязі місяця.
+ Організація акції та проведення розіграшу за рахунок Дастору.
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1.  Вхід нової  торгової марки

        - Домовленість щодо нових позицій діє на протязі 12 місяців

2.  Розташування продукції на основному місці викладки

3.  Розміщення холодильника  

4.  Розміщення стійки
 

        - Мінімальний термін розміщення 1 місяць

5.  Оренда піддону  
 

        - Мінімальний термін розміщення 1 місяць

6.  Оренда торця 

        - Мінімальний термін розміщення 1 місяць

7.  Оренда площини в банеті

                  
8.  Брендування верхнього одягу працівників торгового залу,  логотипом вашої ТМ
       

9.  Піддон в сезонній зоні ТЦ «Дастор»

       
10.  Розміщення інформації на кульках ТЦ «Дастор»
       

11.  Розміщення додаткового навісного обладнання на стійках в при касовій зоні
  

ПРОДУКТОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ

Вартість розміщення вказана без оплати за електроенергію. Сума оплати залежить від технічних 
характеристик обладнання та вираховується індивідуально для кожного холодильника. 

Слід зазначити, що вартість розміщення залежить від слідуючих факторів: ексклюзивна 
пропозиція для ТЦ; викладка з супроводом розіграшу цінного призу; цінова акція; новинки;
сезонний товар; викладка акційного товару…та інше

Даний прайс-лист не діє в святковий період, а саме з 15 листопада поточного року по 15 січня нового року
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- Білборди у кількості 8 шт. знаходяться 
   на в'їзді-виїзді з м. Ужгород (зі сторони м. Мукачево).   

РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА БІЛБОРДІ 
ЗА МЕЖАМИ ТЦ «ДАСТОР»
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vika.borka@ukr.net 
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