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Az Oázis Kertészet eladótéri hirdetési felületeinek médiaajánlata 2016
Kinek ajánljuk?
Első sorban az Oázis áruházak beszállítóinak, hiszen termékeiket így közvetlenül a vásárlás helyszínén tudják
népszerűsíteni. A vásárlók többsége az utolsó pillanatban dönti el, hogy két vagy több azonos funkciójú termék közül
melyiket válassza. Ebben az olyan közvetlen információk segítik, mint a csomagolás, eladó véleményezése és az
eladótéri reklámfelületek.
A fentieken kívül célszerű ezt a megjelenést választania minden olyan hirdetőnek, akiknek az Oázis Kertészet vevőköre
megegyezik saját célcsoportjával. Olyan termékeket, szolgáltatásokat lehet itt nagy hatékonysággal bemutatni, melyek
valamilyen formában kötődnek a kerthez, dísznövényekhez, lakberendezéshez.

Hálózatunkról
Az Oázis Kertészeti áruházakban évi közel egymillió vásárlónkhoz, látogatónkhoz juthat el üzenete!
Áruházainkban, áruházanként 8-15 db A/2-es méretű (42×60 cm-es), zárható fém plakátkeretet helyeztünk ki, az
eladótér egyes pontjain, úgy, hogy az a vásárlók számára szembetűnő legyen.
Ezen kívül lehetőség van saját gyártású molinók, zászlók (maximum 200×100 cm) kihelyezésére is. Ezeket az áruházak
kerítésein, belső térelválasztó falain (nem az üvegfelületeken) lehet elhelyezni, számuk áruházanként korlátozott.
A felületek részletes listáját kérje kollégánktól!
Áraink
A két típusú felület bérleti periódusa 1 hónap, melynek bérleti díja*:
8200 Ft/felület/hónap.
*Nettó ár, kész anyagokra vonatkozik, gyártási igény esetén forduljon hozzánk. Az ár tartalmazza a plakát/molinó kihelyezését és leszedését. Tört
hónapokra nem áll módunkban hirdetési felületet biztosítani. Kampányok közt plakátot, molinót nem őrzünk meg. Áraink változtatásának jogát
fenntartjuk.

Kedvezmények
2 vagy több havi bérlet esetén +1 periódusonként -5% a teljes megrendelésre.
Maximális kedvezmény (5 hónap megrendelése esetén) 20%
10 vagy több felület bérlete esetén +10 felületenként -5% a teljes megrendelésre.
Maximális kedvezmény (50 felület megrendelése esetén) 20%
A fenti kedvezmények halmozhatók
Célzott kampány, egyedi megoldások
A felületek egyedileg pozícionáltan választhatók, így a legnagyobb hatékonysággal hirdethet! Lehetőség van a
plakátfelületek hatékonyságának növelésére különböző egyedi megoldásokkal: szórólaptartó, domború kép, plusz
megvilágítás, stb. Egyedi ajánlatát, illetve további tájékoztatást kollégánktól kérhet, akik a felület-kiválasztás
optimalizálásában is segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Amennyiben ajánlatunkat érdekesnek találják, kérjük írjanak a media@oazis.hu-ra és elküldjük a hirdetési
megrendelőnket!
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