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MODART OUTDOOR – OFERTA HANDLOWA 
 

 USŁUGI REKLAMOWE 
Dzięki dofinasowaniu ze środków Unii Europejskiej proponujemy 4 nowe, udoskonalone i 
niezależne od podwykonawców usługi/produkty: 

1. projektowanie materiałów reklamowych 
2. wyklejanie tablic billboardowych  
3. montaż reklam na wysokościach 
4. konserwacja reklam na wysokościach 

 

 NOŚNIKI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ 
 

 BILLBOARDY i BACKLIGHTY 
 

Główną bazę naszych tablic reklamowych stanowią nośniki formatu 6x3 typu "Premium". 
Uzupełnienie tego zasobu stanowią billboardy "Standard" wielkości 5,04x2,38.  
  Wszystkie nasze tablice usytuowane są w strategicznych punktach miasta, tj. przy głównych 
skrzyżowaniach, punktach szczególnie intensywnego ruchu ulicznego i pieszego (np.: centra 
handlowe, uniwersytety, centra medyczne), trasach wlotowych i wylotowych, największych osiedlach 
Lublina i Rzeszowa. Budując własną bazę billboardów zastosowaliśmy tzw. "technikę najazdową", 
która zakłada takie ustawienie tablicy, aby eksponowany na niej plakat widoczny był ze wszystkich 
najazdów skrzyżowania oraz dla pieszych poruszających się we wszystkich kierunkach. Tylko taki 
sposób budowy billboardów daje gwarancję Klientowi, że jego kampania będzie maksymalnie 
skuteczna, a prezentowany obraz produktu bądź marki masowo odbierany przez wybraną grupę 
docelową. 
  Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę kampanii reklamowej na terenie Lublina 
i Rzeszowa, tj.:  
- wynajem tablic reklamowych w konkurencyjnych cenach, w ofercie pakietowej i promocyjnej ofercie 
specjalnej 
- projekty graficzne reklamy 
- wydruk plakatu w preferencyjnych cenach 
- montaż plakatów 
- dokumentacja fotograficzna kampanii 
- audyt 
- serwis techniczny, serwis gwarancyjny 
 

 WIELKOFORMATOWE POWIERZCHNIE REKLAMOWE 
Proponujemy szeroki wybór wielkoformatowych powierzchni reklamowych a w szczególności: 
 wielkoformatowe powierzchnie reklamowe (ściany) w Warszawie, Lublinie i większych 



miastach woj. lubelskiego 
 wielkoformatowe wolnostojące konstrukcje reklamowe – najazdówki w okolicach Warszawy 
 wielkoformatowe wolnostojące konstrukcje reklamowe – najazdówki w okolicach Lublina 
 wielkoformatowa mobilna ściana reklamowa - Mobilskyboard 
 megaboardy (wielkoformatowe, podświetlane konstrukcje reklamowe) – w okolicach 

Warszawy i Rzeszowa 
 

 POZOSTAŁE OFERTY 
 

 OKLEJANIE WITRYN OKIENNYCH  
Zamieszczenie reklamy na witrynach okiennych pozwala na skuteczne dotarcie z ofertą do 

otoczenia rynkowego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów drogi do Klientów. 
     Przekaz oklejonej reklamą szyby jest bezpośredni, wyrazisty, odbierany masowo i mimowolnie 
przez szerokie rzesze osób. Wykorzystanie zaś bezpłatnej przestrzeni witryn dodatkowo obniża koszty 
Reklamy. 
     Nieograniczone możliwości kreacji projektu / informacji oraz łatwa i szybka wymiana Reklamy na 
szybach gwarantują sprawną i skuteczną komunikację z Klientem. 
     Dowolność w zagospodarowaniu witryn okiennych pozwala oddziaływać na odbiorcę oryginalnymi 
rozwiązaniami, łączącymi elementy płaskie wykonane z folii z elementami przestrzennymi oraz 
aplikacjami zawieszonymi w oknach. 
     Możliwości ciekawego zagospodarowania witryn okiennych wydają się być nieograniczone i zależne 
tylko od wyobraźni i zdolności kreacyjnych projektantów. 
     Wykorzystując swoje doświadczenie, zaplecze techniczne, zdolności kreacyjne naszych grafików 
oraz znajomość rynku proponujemy naszym Klientom przeróżne sposoby zagospodarowania witryn. 
W naszych projektach zawsze jednak kierujemy się wymaganiami Klienta, specyfiką reklamowanej 
firmy, usługi, marki bądź produktu i założeniami opracowanej kampanii. 
- Oklejamy witryny folią perforowaną One Way Vision - zapewnia ona pełną widoczność od 
wewnętrznej strony oraz wyrazistą i spójną grafikę reklamową od strony zewnętrznej. Druk 
solventowy zapewnia intensywną kolorystykę, najwyższą jakość obrazu i żywotność aplikacji. 
- Stosujemy folie monomeryczne, nieprzeźroczyste na całości bądź części witryny 
- Aplikujemy plotowane (wycinane) wzornictwo o kształtach: prostych (np.: liternictwo) i 
skomplikowanych (np.: ornamenty roślinne) 
- Stosujemy folię "mrożoną" - kryjącą bądź transparentną, przypominającą piaskowane szkło - 
wycinamy elementy grafiki tworząc efekt negatywu 
- Umieszczamy w witrynach wydruki na różnego rodzaju materiałach - wielorakie możliwości montażu 
pozwalają zamocować reklamę na szybie jak i w dystansie od niej - czyli w określonej odległości. 
Przestrzeń zaś pomiędzy szybą a reklamą można wówczas wykorzystać na dodatkowe, oryginalne 
elementy: reklamę trójwymiarową, przestrzenną, płaską, ruchomą bądź inną dekorację. 
 
     Przykłady: 
     - wydruk na siatce przymocowany na specjalnych listwach 
     - flagi i wydruki na tekstyliach 
     - aplikacje umieszczone na specjalnych płytach: miękkich bądź twardych typu: foam-x, forex, plexi, 
PCV, tektura - wycięte w dowolnym kształcie, mocowane w dowolny sposób 
 
OFERUJEMY: 
- oznakowanie witryn okiennych pojedynczych punktów wg indywidualnego projektu 
- oznakowanie witryn okiennych sieci handlowych w wielu punktach w całej Polsce 
- oznakowanie witryn okiennych w ramach ogólnopolskich kampanii reklamowych marki, produktu, 
usług bądź firmy 
 



W ramach naszych usług wykonujemy: 
- projekty graficzne własnego autorstwa 
- prace nad powierzonymi projektami 
- personalizację witryn - przygotowanie odrębnego projektu uwzględniającego wielkość witryny oraz 
jej atrakcyjność ekspozycyjną (dostosowanie rozmiarów projektów do każdej witryny) 
- pomiar witryn 
- druk i montaż reklam 
- dokumentację zdjęciową 
- monitoring stanu oznakowania witryn 
- serwis techniczny i gwarancyjny 
- demontaż reklam okiennych 
 
     Organizujemy i realizujemy kompleksowo ogólnopolskie kampanie reklamowe, oferując poza 
działaniami marketingowymi także dodatkowe usługi, uzupełniające kampanię reklamową np.: 
obsługę finansowo-księgową, pośrednictwo w opłacie czynszów za wynajem witryn okiennych, 
doradztwo prawne, opracowanie schematu logistycznego kampanii reklamowej gwarantującego 
sprawny jej przebieg i inne. 
 
Skuteczną i profesjonalną realizację zleceń oznakowania witryn okiennych gwarantuje nam: 
- sprawnie działający zespół logistyków i koordynatorów kampanii 
- wyspecjalizowany zespół mobilnych ekip montażowych 
- profesjonalne studio graficzne 
- dobrze wyposażone zaplecze techniczne 
 

 OKLEJANIE SAMOCHODÓW 
 

Kolorowo oklejone samochody są dzisiaj zjawiskiem powszechnym. Oryginalne i jaskrawe 
aplikacje przykuwają oko odbiorców stając się tym samym doskonałym nośnikiem Reklamy. 
  Kolorowe wydruki na samochodach czy autokarach są atrakcyjną formą promocji firmy, usług 
czy też konkretnego produktu. Oklejone auto jest najlepszą wizytówką firmy.  
      Główne atuty reklamy samochodowej to: 
- niepowtarzalny charakter, nieograniczone możliwości kreacji reklamy pod względem kolorystyki, 
treści, grafiki i kształtu 
- duża powierzchnia reklamy 
- niskie i jednorazowe koszty - brak kosztów związanych z np.: wynajmowaniem powierzchni 
reklamowych. Za taką reklamę płaci się tylko raz - podczas nanoszenia na auto 
- mobilność 
- doskonała widoczność reklamy - odbiór przez szeroką rzeszę osób - potencjalnych Klientów 
- wysoka skuteczność przekazu 
- estetyczna i wyrazista wizytówka firmy 
     Mając na uwadze istotne znaczenie atrakcyjnego oznakowania samochodów marką, firmą, 
usługami czy produktem wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferując 
kompleksową obsługę w zakresie oklejania samochodów. 
- projektujemy grafikę 
- drukujemy aplikację reklamową 
- laminujemy wydruk zabezpieczając go przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych 
- przygotowujemy powierzchnię samochodów do oklejania 
- oklejamy samochody: osobowe, dostawcze, ciężarowe wraz z naczepami, autobusy, pojazdy 
specjalne 
- odstawiamy auto pod wskazane miejsce 
- wykonujemy dokumentację zdjęciową 
- dajemy gwarancję na wykonane przez nas usługi - nawet do 10 lat! 
     W obrandowaniu pojazdów wykorzystujemy technologię druku solventowego, odpornego na 
czynniki zewnętrzne jak: temperatura, wilgoć, promienie UV. 
     Drukujemy na foliach monomerycznych, polimerycznych, wylewanych i perforowanych One 
Way Vision. Tym samym realizujemy nawet najbardziej skomplikowane projekty, spełniając 



jednocześnie najwyższe oczekiwania Klientów 
- wycinamy znaki folią plotowaną 
- wykonujemy okleiny pełno kolorowe częściowe bądź całościowe - zachowując przy tym estetykę 
w najtrudniej dostępnych częściach samochodu (np.: listwy, progi, gumy, uwypuklenia karoserii) 
- umieszczamy aplikację na szybach z folii One Way Vision 
 
Cena wykonania reklamy na samochodzie zależna jest od projektu a także wielkości i rodzaju 
samochodu. 

 

 
Poza ujętymi powyżej wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi reklamowe w zależności 

od potrzeb naszych Klientów. Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


