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Dodatkowe informacje:

Oferta reklamowa dla najemców

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy Państwu możliwość
bezpłatnego zamieszczania reklam, ofert i promocji.

Bezpłatne formy reklamy:

www.ch-karolinka.pl
materiały publikujemy na bieżąco

1. Strona internetowa

@KarolinkaCentrumHandlowe
materiały publikujemy min. raz w tygodniu
w dedykowanym folderze z ofertami najemców

2. Facebook

materiały publikujemy na bieżąco

3. Kiosk informacyjny

Informacje i grafiki prosimy przesłać na adres: 
sezam_karolinka@goldenrocket.pl

4. Aplikacja SEZAM



Wymiary: 300x80 cm – do 20 szt.
                   400x80 cm – do 12 szt.
Cena specjalna dla Najemcy:
250,00 zł netto / miesiąc / 1 baner*
Montaż i demontaż: Po stronie najemcy

*Koszt produkcji reklamy po stronie Najemcy. Możliwość zawieszenia banerów 
w wyznaczonych miejscach poza stałą ekspozycją Centrum.t

1. Baner wiszący

Płatne formy reklamy:

5. Plakaty eksponowane w przestrzeni centrum
Cena specjalna dla Najemcy:
bezpłatnie (okres 2 tygodni)

specyfikacja pliku do druku:
wydruk dwustronny
plik .tiff / .pdf, CMYK
rozdzielczość: 300 DPI w skali 1:1
brak spadów

Koszt produkcji reklamy po stronie Najemcy. Koszt uzależniony 
od ilości plakatów oraz terminu ekspozycji. Projekt musi zostać 
uzgodniony z Dyrekcją CH Karolinka.
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Reklama statyczna - zdjęcie, grafika
w rozdzielczości 1920x1080
Formaty: JPEG, PNG, TIFF, PDF, PSD
Głębia bitowa - 8bit, sRGB (full)

Reklama ruchoma - klip wideo
1920x1080p z liczbą klatek/s: 25
Kontener: .MP4 - Kodek: H264/MPEG-4 AVC
Przepływność: 5mb/s VBR lub CBR
Głębia bitowa 8 bit, sRGB (full)
Bez dźwięku lub z dźwiękiem
Średni poziom jasności: 60-90IRE
Czas klipu: do 20sek (do 500 klatek)

UWAGA! Ze względu na charakter wyświetlania na lustrze. 
(Czerń staje się powierzchnią odbijającą) elementy klipu 
muszą mieć odpowiednio dużą jasność i wzajemny 
kontrast, co zapewni prawidłową widoczność na tafli.

2. Reklama na lustrach Wise Glass
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Ilość: Max. 2 osoby
Lokalizacja: Pasaż C.H. Karolinka
Cena specjalna dla Najemcy: 200,00 zł netto/ 1 dzień

Projekt materiałów reklamowych oraz strój hostess dystrybuujących materiały 
reklamowe musi zostać uzgodniony z Dyrekcją CH Karolinka.

3. Kolportaż ulotek

Powierzchnia: 2x2 m lub 2x3 m
Lokalizacja: Pasaż C.H. Karolinka

Indywidualna wycena uzależniona od dostępności oraz ilości miejsca.

4. Udostępnianie powierzchni w celach reklamowych

Powierzchnia: 3x2 m
Koszt: Uzależniony od czasu i miejsca ekspozycji.

Indywidualna wycena uzależniona od dostępności oraz ilości miejsca.

5. Stoisko / Ścianka

Lokalizacja: Park Handlowy - część Dom i Wnętrze
Ilość: 7
Wymiary: 4,2 x 1,4 m
Cena specjalna dla Najemcy:
150,00 zł netto / miesiąc / 1 flaga
Montaż i demontaż: Po stronie najemcy

Koszt produkcji reklamy po stronie Najemcy. Dostępność nośników musi być 
potwierdzona przez Dyrekcję CH Karolinka. Wynajem dotyczy Salonów przy 
Parku Handlowym.

6. Flagi

Rodzaje stolików:
Okrągłe – średnica 70 cm - 24szt.
Kwadratowe – 70x70 cm – 95 szt.
Prostokątne – 70x60 cm – 10 szt.
Cena specjalna dla Najemcy:
15,00 zł netto / miesiąc / 1stojak*
Montaż i demontaż: Po stronie najemcy

Projekt musi zostać uzgodniony z Dyrekcją CH Karolinka.

Koszt uzależniony od ilości stojaków oraz terminu ekspozycji. Koszt produkcji, 
montażu i demontażu oraz ewentualnych strat leży po stronie Najemcy.

7. Naklejki w Strefie Restauracyjnej
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Lokalizacja: W kabinach toalet :
- Przy strefie restauracyjnej
- Przy korytarzu Auchan
- Przy korytarzu Orange
Ilość: 38 szt.
Wymiary: A4
Cena specjalna dla Najemcy: 25,00 zł netto / miesiąc / 1 plakat
Montaż i demontaż: Po stronie najemcy

Koszt produkcji reklamy po stronie Najemcy. Koszt uzależniony od ilości plakatów 
oraz terminu ekspozycji. Projekt musi zostać uzgodniony z Dyrekcją CH Karolinka.

8. Reklama w toaletach

Lokalizacja: W kabinach toalet :
– Przy strefie restauracyjnej
– Przy korytarzu Auchan
– Przy korytarzu Orange
Cena specjalna dla Najemcy: 50,00 zł netto / miesiąc / 1 naklejka
Montaż i demontaż: Po stronie najemcy

Koszt produkcji reklamy po stronie Najemcy. Koszt uzależniony od ilości naklejek 
oraz terminu ekspozycji. Projekt musi zostać uzgodniony z Dyrekcją CH Karolinka.

9. Reklama na lustrach

Lokalizacja: Parking CH
Wymiary: 2x12x16 m
Czas Ekspozycji: 2 tygodnie
Cena specjalna dla Najemcy: 1500,00 zł netto / miesiąc*
Montaż i demontaż: Po stronie najemcy

Wliczony jest koszt zużycia energii elektrycznej. Cena dotyczy wynajmu 
powierzchni pod ustawienie konstrukcji framper. 

10. Framper - dmuchana konstrukcja

IMS Sensory Media to firma obsługująca muzykę i spoty 
reklamowe w Centrum Handlowym Karolinka.

Mail: sebastian.brzozowski@ims.fm
Tel.: 664 717 288

Długość spotu: do 30 sekund.
Emisja spotu: bloki reklamowe co 0,5 h
Koszt: indywidualne negocjacje.

Koszt emisji jest uzależniony od czasu emisji i wyliczany indywidualnie
dla każdego klienta.

11. Emisja spotu in mall


