
USŁUGI REKLAMOWE CS-R SŁOWIANKA  

Rodzaj Reklamy 

 

Rozmiar/uwagi Cena 

Naklejki reklamowe lustra- 

strefa suszenia 

max 20cm/10cm 6 sztuk- 150,00 zł/mc 

Naklejki reklamowe lustra- 

szatnia 

max20cm/10cm 6 sztuk- 150,00 zł/mc 

Naklejki reklamowe 

Kafle szatnie, prysznice, część 

suszenia, sauny 

20cm /20cm 10 sztuk- 200, 00 zł/mc 

Ulotki - hol max 500 szt 30,00 zł/mc 

Plakaty – hol max.A2 50,00 zł/mc 

Reklama ekran hol 5s,10s,15s Według cennika 

Banery reklamowe 
Baner taras 1 strona 2m / 80 cm 144,00 zł /mc 

Baner taras 2 strony 2x 2m / 80 cm 288,00 zł /mc 

Baner przęsła parking Do 5m /80 cm 60,00 zł / m bieżący/mc 

Baner basen ściana dolna 3m / 1m 20 cm 216,00 zł / mc 

Baner basen przęsła 6m / 1m 50 cm 585,00 zł /mc 

Baner lodowisko na płytą 5,50 m /2m 20 cm 726,00  zł /mc 

Reklama bandy lodowiska 3m / 95 cm 500,00 zł / 6 m -cy 

Reklama na ogrodzeniu 

lodowiska 

Do uzgodnienia 90,00 zł netto/mc/m br. 

Reklamy wewnętrzne 
Roll- up   400,00 zł/mc 

Potykacz  300,00 zł/mc 

Reklama na podłodze - 

luminat 

max 4 m
2
 

3 m -ce 

6 m -cy 

12 m -cy 

1,000,00 zł/ 3 m-ce 

1,800,00 zł/ 6 m -cy 

2,650,00 zł/ 12 m- cy 

Ekspozycja reklamowa hol Do uzgodnienia od 500,00 zł/ mc 

Reklama Wielkoformatowa 

Siatka Mesh  

Elewacja budynku głównego 

kompleksu basenów 

 

pow. do 117m
2 

35,00 zł /m
2 

TELEBIM    

basen sportowy 

Spot  250,00 zł netto 

 

 Wszystkie formy elementów reklamowych wykonane są w zakresie Klienta 

 Słowianka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia elementów reklamowych, które 

w razie takiej potrzeby naprawiane i wymieniane są na koszt  Klienta 

 Reklamy wielkoformatowe, umieszczane na częściach podłogowych obiektu muszą 

spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa a także być wykonane w profesjonalny sposób 

zabezpieczający powierzchnię przed ścieraniem i wilgocią a także oddziaływaniem na nią 

urządzeń czyszczących. 

 Podane ceny są cenami netto 


