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Oferta reklamowa Kina Słońce 

Zaświeć z nami w Kinie Słońce

Kino  posiada  profesjonalny,  wysokiej  klasy  sprzęt  cyfrowy.  Seanse  odbywają  się  cały  tydzień

(oprócz  poniedziałku  i  wtorku).  Oferujemy filmy-  nowości,  niektóre  już  tydzień  po  premierze  

w Polsce. W roku 2015 kino odwiedziło nas 15 688 widzów, wyświetliliśmy wtedy 430 seansów. 

W tym roku  wyposażymy  salę kinową w wysokiej klasy, wygodne fotele oraz system rezerwacji  

i sprzedaży biletów. Ulepszenia te tym bardziej zachęcą widzów do odwiedzania właśnie naszego

kina.

Reklama w Kinie Słońce gwarantuje dużą liczbę odbiorców. Jest to miejsce często odwiedzane przez

okolicznych mieszkańców powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego, kępińskiego i wielu innych. 

Z reklamy w kinie korzysta wiele wielkich firm i koncernów jak np. Coca Cola, Prima, T-mobile. 

Badania  socjologiczne  potwierdzają,  że  reklamy  wyświetlane  w kinie  przed  filmem  najbardziej

trafiają  do  konsumenta/klienta  ze  względu  na  podwyższoną  jego  uwagę   w  oczekiwaniu  na

wyświetlenie filmu.

Ze swojej strony możemy zaproponować szereg możliwości reklamy w Kinie Słońce. Zapraszamy do

analizy oferty.



Poniższe kwoty są kwotami netto. 

Forma reklamy
na msc

(netto)

na rok

(netto) Uwagi

Reklama w formie filmu (obraz +

dźwięk) przed każdą projekcją

filmową 

500 zł 4500 zł

Koszt produkcji filmu leży po stronie

reklamodawcy. Ze swojej strony pomagamy

we współpracy z firmami zajmującymi się

produkcją filmów

 w formacie kinowym

 Cena dotyczy 15 sekundowego spotu, 

Reklama w formie filmu (obraz +

dźwięk) wyświetlane na

urządzeniach multimedialnych 

200 zł 2000 zł

Filmy (w formacie podstawowym np. avi,

mp4) wyświetlane już godzinę przed

pierwszym seansem. Urządzenie

zamontowe w holu Kina, gdzie podczas

oczekiwania na seans klient  ma możliwość

zapoznania się z ofertą reklamodawcy.

Cena dotyczy 30 sekundowego spotu, 

Logo  reklamodawcy na stronie

internetowej Kina Słońce wraz z

linkiem przekierowującym na

stronę reklamodawcy

100 zł 1000 zł

Logo umieszczone na głównej stronie Kina.

Po kliknięciu w logo, nastąpi automatyczne

przekierowanie na stronę reklamodawcy

Logo nie większe niż 1% wyświetlanego

obrazu strony



Umieszczenie loga na materiałach

drukowanych - plakaty
50 zł 500  zł

Przed premierą każdego filmu w Kinie

Słońce drukowane są plakaty reklamowe

eksponowane w gablotach na mieście,

słupach ogłoszeniowych, supermarketach .

Cena dotyczy logo o dł. boku max. 3 cm

Umieszczenie loga na materiałach

drukowanych - bilety
75 zł 750 zł

Przy każdorazowym wejściu każdy klient

otrzymuje bilet uprawniający go do wejścia,

który po skontrolowaniu zostaje własnością

klienta. 

Przy nowo wydanych karnetach będzie

również znajdować się logo. Cena dotyczy

logo max. 2 cm

Umieszczenie logo w gablocie

kinowej oraz ofert związanych z

działalnością reklamodawcy

50 zł 500 zł

Cena dotyczy logo bądź oferty w formacie

max. A4. Reklamodawca zamiast logo może

zamieścić za pośrednictwem WDK ofertę

np. poszukiwania pracowników. 



Logo reklamodawcy na materiałach

elektronicznych 
100 zł 1000 zł

Materiały w formie elektronicznej

zamieszczane są na fanpage Kina Słonce,

Domu Kultury oraz każdej osoby która

udostępni plakat czym zwiększa grono

odbiorców. Plakaty zamieszczane są również

na stronie Kina Słońce oraz w lokalnych

gazetach. 

Dystrybucja ulotek oraz gadżetów

firmowych do zakupywanych

biletów

100 zł 1000 zł

Pracownik kina podczas sprzedaży biletów

będzie zgodnie ze wskazaniem

reklamodawcy wydawał ulotki promocyjne i

gadżety reklamodawcy 

Łącznie 1 175 zł 11 250 zł

Wszystkie elementy po zniżce 1 000 zł 10 000 zł

Przedstawiona  oferta  podlega  negocjacjom cenowym w  każdej  pozycji  jednakże  tylko  

w zakresie rocznym bądź pełnej miesięcznej ofercie. 

W  przypadku  kiedy  interesują  Państwa  tylko  wybrane  elementy  oferty, istnieje  możliwość

negocjacji cenowych. 

Jeśli interesuje Państwa inna forma reklamy nie wyszczególniona w ofercie zapraszamy do kontaktu

- przeanalizujemy Państwa propozycje. 



Serdecznie  prosimy  o  zapoznanie  się  z  ofertą  reklamy.  Skontaktujemy  się  z  Państwem

telefonicznie w celu umówienia spotkania, podczas którego będziemy mogli ustalić warunki i formę

współpracy. 

Zapraszamy również do współpracy w zakresie organizacji  eventów związanych z kinem. Jest to

również świetna możliwość promocji firmy oraz kreowania pozytywnego wizerunku wśród widzów. 

1) Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji.  Nie stanowi natomiast oferty handlowej w

rozumieniu art 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów

2) Szczegóły reklamy zostaną określone w umowie reklamy. 

3) Wieruszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez podania przyczyny.

4) Wieruszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do odmowy nawiązania współpracy  

w szczególności kiedy materiał reklamowy narusza etykę oraz godzi w poszanowanie godności innych osób. 

5) Wieruszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji danej oferty (przed nawiązaniem umowy) ze względu na

ograniczenia liczby reklamodawców w każdej formie oferty. 

Kino Słońce 

ul. Mickiewicza 13

98-400 Wieruszów

t. 627841080

m. 604753733

e-mail: w.opacka@wdkwieruszow.pl; k.zagorna@wdkwieruszow.pl

www.kinoslonce.pl; https://www.facebook.com/Kinoslonce/


