
Liftboardy, jak sama nazwa wskazuje, są to tablice reklamowe w windach. Towarzyszą one każdego dnia setkom tysięcy 
Polaków podczas podróży windą. W wielu krajach (Francja, Wielka Brytania) jest to popularna i powszechna forma 
reklamy. Od kilku lat liftboardy zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Jesteśmy zrzeszeniem kilkunastu agencji 
reklamowych specjalizujących się właśnie w tej formie promocji. Jako jedyni w kraju posiadamy ogólnopolską sieć 
nośników, co umożliwia prowadzenie rozbudowanych kampanii reklamowych o bardzo wysokiej efektywności.

Co to jest LIFTBOARDS?

Zasięg i oglądalność
Bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz 
w dziale marketingu, z pewnością poszukujesz reklamy, 
która dotarłaby do jak największej liczby odbiorców.

Obecnie nasze tablice reklamowe zlokalizowane są na 
terenie największych miast kraju: Bielsko-Biała, Kraków, 
Łódź, Olsztyn, Radom, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, 
Warszawa, Wrocław oraz Zielona Góra. Liftboards 
zapewnia bardzo wysoką oglądalność, gdyż jest reklamą, 
której nie można nie zauważyć. Codziennie, podczas 
podróży windą setki tysięcy mieszkańców oraz gości 
oglądają treści zamieszczone na naszych tablicach.
Czy można być jeszcze bliżej, niż od razu po wyjściu
z mieszkania i otwarciu drzwi do windy?

 

Zainteresowany? Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym ambasadorem: 

www.reklamawwindach.pl
tel. +48 535 800 910   e-mail: armada@armadamedia.com.pl

11 miast

2 133
 

tablice reklamowe

4 800 000
 

odbiorców

“       Reklama w windach stała się jednym z głównych filarów naszego marketingu oraz bardzo ważnym i wysoce skutecznym kanałem komunikacyjnym pomiędzy apteką a Pacjentami.

Sieć aptek Malva, właściciel



Miejsce i czas emisji

e-mail: armada@armadamedia.com.pl

Telewizja kablowa AZART, właściciel

Kampanie reklamowe na naszych nośnikach 
przeprowadzane są cyklicznie co 56 dni. Okres 
dwóch miesięcy to idealny czas na wdrożenie 
oferty głęboko do świadomości odbiorcy.

Równie ważnym aspektem reklamy jest mocny 
efekt ekspozycji, czyli efekt, który uzyskujemy 
gdy bodźce są krótkie i podświadome, oraz 
kiedy pojawiają się z bardzo wysoką 
częstotliwością i są rozłożone w odpowiednio 
długim okresie czasu.

W wielkich blokowiskach mieszkają tysiące osób, 
do których firmy próbują dotrzeć np. poprzez 
ulotki, gazetki, listy itp. Te rzesze potencjalnych 
klientów codziennie przez kilka minut spędzają 
bezproduktywnie swój czas w windzie, jadąc do 
pracy, na zakupy czy do domu... Dlaczego nie 
wykorzystać tego czasu na odbiór reklamy? 

Skuteczność
Wiele można powiedzieć na temat rozmaitych form promocji, jednak za pośrednictwem 
naszych nośników reklamowych jasno można stwierdzić fakt bardzo wysokiej oglądalności, 
co przekłada się na efektywność!

Przed naszą reklamą nie można uciec. Ludzie jadąc windą znajdują się w pustym pomieszczeniu o powie-
rzchni około 1,5 m2. Obojętnie czy jadą sami, czy ktoś im towarzyszy – prędzej czy później zapoznają się z reklamami 
zamieszczonymi na naszych tablicach reklamowych.

Ponad 90% mieszkańców wykonuje minimalnie 2 kursy windą dziennie. Miesięcznie daje nam 
to liczbę co najmniej 70 sytuacji, które potencjalnie zakończą się kontaktem z naszą ekspozycją reklamową. Średnia 
liczba dziennie wykonywanych kursów wynosi 6, co przy tak dużej liczbie odbiorców przekłada się na miliony spojrzeń.

Mieszkańcy są świadomi korzyści. Obok każdej tablicy reklamowej znajduje się naklejka z napisem 
“Reklama w winach wspiera rozwój Twojego osiedla”. Oprócz czynszu dzierżawy wpłacanego na poczet spółdzielni, 
nasza firma prowadzi również szereg działań sponsoringowych (wspieranie festynów osiedlowych, lokalnych drużyn 
sportowych), które skutecznie budują wizerunek naszej działalności oraz reklamodawców.

wizualizacja nośnika Liftboards

“       Po kilku miesiącach widoczny był już efekt reklamy, przynoszący znaczny wzrost sprzedaży usług w rejonie, w którym wisiały tablice. W windach reklamujemy się nieprzerwanie, dzięki 
czemu obserwujemy dalszy wzrost zainteresowania naszymi usługami.

Telewizja kablowa AZART, właściciel

Bielsko-Biała, Kraków, Łódź, Olsztyn



      

48x33cm

24x33cm

24x33cm

 

  

Bielsko-Biała (115)
1: 8 900 zł/mc       2: 6 720 zł/mc          3: 4 080 zł/mc

Kraków (138)
1: 22 200 zł/mc       2: 13 400 zł/mc          3: 8 200 zł/mc

Łódź (700)
1: 42 500 zł/mc       2: 27 500 zł/mc          3: 17 200 zł/mc

Olsztyn (90)
1: 8 200 zł/mc       2: 6 100 zł/mc          3: 3 900 zł/mc

Radom (327)
1: 19 600 zł/mc       2: 13 300 zł/mc          3: 8 600 zł/mc

Tarnów (130)
1: 9 250 zł/mc       2: 6 950 zł/mc          3: 4 300 zł/mc

Toruń (80)
1: 7 900 zł/mc       2: 5 850 zł/mc          3: 3 750 zł/mc

 
Wałbrzych (100)
1: 8 200 zł/mc       2: 5 750 zł/mc         

 

3: 3 900 zł/mc

  
Wrocław (293)
1: 22 500 zł/mc       2: 15 800 zł/mc         3: 10 400 zł/mc

  
Zielona Góra (100)
1: 8 200 zł/mc       2: 5 750 zł/mc         3: 3 900 zł/mc

Warszawa (60)
1: 15 900 zł/mc       2: 9 800 zł/mc         3: 5 900 zł/mc

Wszystkie tablice dostosowane są do formatu 
plakatu B1 (100x70 cm). Całość podzielona jest na 
najpopularniejsze przestrzenie reklamowe (1, 2 lub 
3). Formaty ekspozycji w niektórych miastach 
mogą nieznacznie odbiegać od powierzchni 
przedstawionych na powyższej planszy. Nie wszyst-
kie miasta posiadają tablice zainstalowane piono-
wo. Przestrzeń nr 3 jest bliskim odpowiednikiem 
formatu A4. Kilka miast podzielonych jest na dziel-
nice, które można dobierać wedle uznania. 
Wyceny nie są współmierne do ilości nośników 
reklamowych w niektórych rejonach z prostej 
przyczyny uiszczania różnych opłat abonamento-
wych do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

Praga Płd.

Kosmonautów, Na Ostatnim Groszu, Popowice.

Bałuty, Górna, Retkinia, Śródmieście, Widzew, Zarzew.

Krowodrza/Śródmieście, Nowy Prokocim.

Radom, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

48x66cm



“       Na tablicach reklamowych w windach reklamuję się od ponad dwóch lat. Moja reklama obecna jest na stałe we wszystkich dostępnych lokalizacjach we Wrocławiu. Jestem bardzo zado-
wolony ze współpracy z firmą LIFTBOARDS i polecam ich usługi wszystkim tym, którzy chcą 
zbudować solidną markę oraz zwiększyć sprzedaż. 

tel. +48 535 800 910 e-mail: armada@armadamedia.com.pl
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