
 
Шановні колеги! 

 
 РА  Арт-Медіа пропонує ефективний спосіб реклами – реклама в елітних будинках 
м.Львова . Адресна програма охоплює будинки  побудовані за останні 12 років , а також 
будинки ОСББ ,  в яких вже проведено ремонт. 
           Вашу рекламу будуть бачити люди з високим рівнем доходів та видатків . 
           Рекламно-інформаційні стенди розташовані біля ліфтів та звертають на себе увагу. 
Люди виходять та заходять в будинок по декілька разів на день та очікують на ліфт по 2-3 
хвилини . Саме в цей час мешканців нічого не відволікає від впливу вашої реклами. Навіть 
той невеликий проміжок часу, який людина проводить біля стенду, можна перетворити на 
корисне, а головне, пізнавальне заняття, увагу привертають яскраві рекламні картинки та 
слогани.   
          На сьогоднішній день  нами встановлено 235 стенд! 
          Кількість стендів щомісячно зростає. 
 
          Докладніше за районам: 
  
        Личаківський — 11 стендів,  
        Сихівський  — 130 стендів,  
        Франківський — 5 стендів,  
        Залізничний — 55 стендів,  
        Шевченківський — 21 стенд, 
        Галицький  — 13 стендів. 
  
    Переваги : 
 

 фіксування  уваги на стенд -  перебуваючи у замкненому просторі, люди 
сприймають інформацію значно краще, ніж інші види реклами; 

 багаторазова та довготривала дія реклами - мешканці елітних будинків щоденно 
проходять повз інформаційний стенд  як мінімум два рази на день, та затримуються 
в очікувані ліфта; 

 захищеність рекламних матеріалів на стендах від псування – наявність спеціальної 
інформаційної кишеньки виготовленої з оргскла , а також всі будинки закриваються на 
ключ ; 

 хороша альтернатива зовнішній рекламі – реклама форматом А-4 на 50 стендах 
коштуватиме 2000грн/міс , так як середня ціна щита 3х6, але рекламодавець отримує 
100%- попадання у цільову аудиторію , а  також даний вид реклами гарантує краще 
запам’ятовування; 

 таку рекламу можна показати іншим , переписати контакти , звернутись до неї 
через певний проміжок часу;   

 дозволяє передати більше інформації , ніж  реклама на щитах; 
 даний вид реклами неможливо викинути , або загубити , як це часто буває з 

рекламними листівками; 

 


