TÉNYEK A LIFTREKLÁMRÓL
A liftreklám egy 23 éve töretlenül fejlődő média platform.
Fő tevékenységi körünk a liftekbe kihelyezett reklámfelületek
értékesítése és karbantartása.
A liftreklámok a lakosság jelentős részének napi életviteléhez és
hétköznapi környezetéhez (ambienthez) kapcsolódó, beltéri, a
liftekben fixen telepített reklámeszközök.
Plakátjaink környezetbarát módon, állandó folytonossággal,
nem elmozdítható formátumban befolyásolják az emberek
fogyasztási szokásait, ugyanakkor nem tolakodóak, a lakók
számára nem zavaróak.
Szokatlan megjelenési helyünknek köszönhetően olyan megoldást
kínálunk az Önök potenciális ügyfelei/vásárlói elérésére, amiről a
hagyományos, tradicionális reklámeszközök (TV, online megjelenés)
nem is álmodhatnak.
Budapesten szinte teljes lefedettséggel dolgozunk.
Esztétikus hirdetési felületeinket naponta körülbelül 400 000 ember
látja a nap 24 órájában, 30 napon keresztül.

ELÉRÉSI PROFIL
Liftek száma*
Nemek aránya

~2200 db
49%

Elérés
51%

~400 000 fő + látogatók (naponta)

Rendszeres jövedelemmel
rendelkezők

* Az aktuális liftszámokról tájékozódjon a weboldalon! www.liftreklam.com
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66%

Mindenkihez szólunk

Ipsos felmérés alapján a Liftreklám az egyik legkedveltebb hirdetési
felület, mert „önkéntes”, nem zavaró.
Ugyanezen felmérés alapján a liftben utazók 82%-a olvassa a
Liftreklámot.
Egyre népszerűbb a fiatal korosztály körében, hiszen egy jól
elhelyezett QR kódot szkennelve rögtön az Ön weboldalára, vagy
annak adott aloldalára juttatja a potenciális ügyfelet.
A Liftreklám remek platform álláshirdetésre is.
A Liftreklám a legjobb lokális és/vagy globális hirdetési felület.
A Liftreklámmal Ön megtakarítja a szórólap és terjesztés költségét!
Környezetbarát
Minden célcsoport számára tartalmaz releváns hirdetést.
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EGY KIS PSZICHOLÓGIA
KÍNOS CSÖND
Észrevette, hogy még szoros barátság, jó ismeretség, jó szomszédság esetén
is kínosan feszengünk a liftben? Amikor idegenekkel utazunk együtt a
felvonókban, ez a frusztráltság, feszültség még fokozottabban érzékelhető.
Liftezés során kerüljük a szemkontaktust, és a térből kifelé, a legtöbb esetben
a fal felé nézünk. Már-már kívülről tudjuk a liftekben kötelezően kihelyezett
útmutatókat és figyelmeztetéseket, s azt is, mi a teendő vész esetén.
Ugyanis a kis tér okozta zsúfoltság a személyes tér extrém lecsökkenésével
jár. Az emberek általában karnyújtásnyi távolságnál közelebb nem kerülnek
egymáshoz, a liftekben azonban a távolság annyira lecsökkenhet, hogy el
is tűnik. Ez magyarázza, hogy az emberek kerülik a többiek tekintetét,
és kínosan érzik magukat még abban az esetben is, ha utazótársukkal jó
kapcsolatban vannak.

INTIM TÁVOLSÁG
SZEMÉLYES TÁVOLSÁG
TÁRSAS ZÓNA
NYILVÁNOS TÁVOLSÁG

A kis tér okozta zsúfoltság a személyes tér extrém lecsökkenésével jár, intim távolságra vannak tőlünk a vadidegenek is.
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MANKÓ A KELLEMETLEN PILLANATOKBAN
Ez a jól ismert pszichés reakció támasztja alá többek között a liftreklámok
sikerességét. A liftek falán kihelyezett plakátok a személyes zóna lecsökkenése
miatt felettébb hatékonyan vonzzák magukra a felvonóban utazók
tekintetét, s a menekülési útként szolgáló plakátok a liftek használóiból még
egyfajta pozitív érzelmet is kiváltanak, amiért e kellemetlen helyzetekben
mankót nyújtanak nekik.
DISZKRÉT ÁLLANDÓ JELENLÉT
Elmondhatjuk magunkról, hogy olyan reklámfelületekkel foglalkozunk,
melyekhez az emberek többsége pozitív érzéseket kapcsol, ellentétben a többi
hirdetéssel.
A tv-ben és a rádióban a reklámok a kedvenc műsorainkat szakítják félbe, a
szóróanyagokat kéretlenül kapjuk a postaládánkba, a webes felületen felugró
hirdetések pedig akadályoznak a netes műveletekben.
A liftreklámok azonban diszkréten, ám folyamatosan, állandó jelenléttel
épülnek be környezetünkbe. A szemlélőkben rövid idő alatt kialakul az az érzet,
hogy az állandó és számára releváns, hasznos információkat tartalmazó plakát
őket segíti, amellett, hogy a reklámok megtekintését nem érzik kötelezőnek.
A liftreklámok nem tolakodóak, nem sulykolóak, nem agresszívak, felmérések
szerint a társasházakban előforduló hirdetések közt a legkevésbé zavaróak,
ezért nem váltanak ki ellenállást sem.
A TUDATALATTI EREJE
S ha mindez még nem lenne elég, a látott információkat az emberek
elraktározzák tudatalattijukba. Minél többször találkozunk az adott
információval, az annál inkább rögzül, s annál könnyebben hívható elő
döntéshelyzetben (például amikor választani szeretnénk két szolgáltató között).
A liftreklámok hatékonysága kifejezetten magas, hiszen a kínos liftezés
során mankóként szolgáló plakátokhoz kapcsolt pozitív érzetek a hirdetésekhez
is kapcsolódnak. E pozitív társítás rendkívüli módon támogatja meg a választási
folyamatokat, míg a kellemetlen, sulykoló hirdetésekkel szemben leginkább
ellenérzeteink támadnak, sőt, sok esetben egyfajta „csakazértsem” dacos
reakció lép életbe.
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MEGJELENÉS BUDAPESTEN
BUDAPESTI KÖRZETEK
körzet elnevezése

liftek a körzetben*

I-II-XII. kerület

~63

Békásmegyer

~150

III. kerület

~236

IV. kerület

~150

Káposztásmegyer
V-VI. kerület
VII-VIII-IX. kerület

~100
~86

X. kerület

~116

XI-XXII. kerület

~276

Gazdagrét

~63

XIII. kerület

~186

XIV. kerület

~185

XV. kerület

~186

XVIII-XIX. kerület

~195

XX-XXI. kerület

~137

Dunakeszi
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~80

~20

Dunakeszi
Békásmegyer

III.
III.

Káposztásmegyer
IV.
IV.

XV.
XV.

XIII.
I-II-XII.

V-VI.

XVI.

XIV.

XII-VIII-IX. X.

XVII.

Gazdagrét

XI-XXII. XX-XXII.

XVIII-XIX.

XXIII.

Plusz költségért összevont
körzeteink igény szerint kerületekre
bonthatóak.
* A megadott számok nagyságrendiek,
mert a liftek száma olykor változhat. Az
aktuális darabszámról kérjük, tájékozódjon
a weboldalunkon.
www.liftreklam.com

Mindenkihez szólunk
MEGJELENÉS
VIDÉKI
MEGJELENÉS VIDÉKEN
Kapcsolatban állunk az összes vidéki nagyvárosban működő, liftreklámot
üzemeltető céggel, ezáltal partnereinknek országos megjelenést is tudunk
biztosítani.

Miskolc
Eger

Győr

Debrecen

Budaörs

Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Nyíregyháza

Székesfehérvár Szolnok
Kecskemét
Dunaújváros
Békéscsaba

Nagykanizsa
Szeged
Pécs
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MÉRETEK
HIRDETÉSI MÉRETEK
5×17
59×11
5×11
5×17

17×11
17×5
29×23

59×11

11×5
17×17 17×11
17×23

17×5

5×11
5×17

17×11
17×5

11×11

29×23

11×5
17×17 17×11

17×17

11×11

17×23

17×23

59×41

59×41

Nagy plakát

Közepes plakát

Dunakeszi; Gazdagrét;
Káposztásmegyer;
Kerületek: IV. VII-VIII-IX., XI-XXII.

Kerületek:
III., I-II-XII., V-VI., X., XIII., XIV.,
XV., XVIII-XIX., XX-XXI.

60,5cm × 94,5cm

60,5cm × 90cm

III Kozepes_III.qxd 2015.12.21. 13:28 Page 1

dunakeszi nagy_III.qxd 2015.12.21. 12:23 Page 1

17×11
11×5

29×23

47×23

Kis plakát

50cm × 90cm
Békásmegyer

bekas kicsi_I_II.qxd 2015.12.21. 12:17 Page 1

Békásmegyer (2016 Január)

III. kerület (2016 Január)

Dunakeszi (2016 Január)
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11×11

DÍJAK
Méret
(cm x cm)

Ár
(Ft / db)

Méret
(cm x cm)

Ár
(Ft / db)

5 × 11

198

17 × 17

1040

5 × 17

306

17 × 23

1408

5 × 23

414

17 × 29

1775

11 × 11

436

17 × 41

2509

11 × 17

673

23 × 23

1904

11 × 23

911

23 × 29

2401

11 × 29

1148

29 × 29

3028

Méret
(cm x cm)

Ár
(Ft / db)

Méret
(cm x cm)

Ár
(Ft / db)

41 × 5

738

47 × 17

2876

41 × 11

1624

47 × 23

3892

41 × 17

2509

47× 29

4907

41 × 23

3395

59 × 5

1062

41 × 29

4280

59 × 11

2336

47 × 5

846

59 × 17

3611

47 × 11

1861

59 × 23

4885

59 × 41

8708

Áraink minden esetben nettó árak, melyek 1 db liftre, 30 napos megjelenésre
vonatkoznak. (egységár: nettó 3,6 Ft/cm2)
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ÁRKALKULÁCIÓ ÉS KEDVEZMÉNYEK
PÉLDA ÁRSZÁMÍTÁSRA
Az itt bemutatott példa
segítségével könnyedén
kiszámíthatja
és megtervezheti hirdetési
költségeit.
Választott körzet:
V-VI. kerület
Liftek száma a körzetben:
102 db
Választott hirdetésméret:
11cm x 11cm
A választott méret darabára:
436 Ft/db

Hirdetési költség
az V-VI. kerületek körzetében:

102 db x 396 Ft/db=
nettó 44.472 Ft/hó
bruttó 56.479 Ft/hó

KEDVEZMÉNYEK, AKCIÓK
Az aktuális kedvezményeinkről és akcióinkról
bővebb tájékoztatásért kérjük vegye fel
velünk a kapcsolatot!
FELÁRAK
Egyedi helymeghatározás: +20%
Grafikai munka:
nettó 2500 Ft/30 perc, bruttó 3175 Ft/30 perc
Politikai hirdetés esetén a hirdetési díj +50%át számítjuk fel rongálási felárként.
Plusz költségért hó közbeni, sőt, heti grafikai
változtatásra is van lehetőség.
MEGJELENÉS, KIHELYEZÉS
Műszakis kollégáink a reklámplakátokat a
megrendelt hónap első 10 napjában cserélik,
előre meghatározott ütemterv szerint.
Hirdetése a kihelyezéstől számított 30 napon
keresztül látható.

MEGRENDELÉS, LEADÁS
A megrendelés leadásának határideje: a megjelenést MEGELŐZŐ hónap 20. napja.
ELKÉSZÍTJÜK GRAFIKÁJÁT!
Ügyfeleinknek plusz szolgáltatásként grafikai
tervezést is biztosítunk, így Önnek nem kell grafikust
keresnie. Csupán annyi a feladata, hogy elmondja
elképzeléseit!
A tervezett grafikai anyagokat archiváljuk, így
bármikor újra felhasználható nálunk! Ne feledje, a szépen
megtervezett hirdetések vonzzák a szemet, bizalmat
keltenek a fogyasztóban, és az igényesség, megbízhatóság
és profizmus jegyeit kölcsönzik cégének!
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KÉSZ GRAFIKAI
ANYAG LEADÁSA:
Képformátum:
TIFF, JPG, PDF
Színmód:
CMYK
Felbontás:
300 dpi
minimális font méret:7 pt
E-mail cím:
grafika@liftreklam.com

Mindenkihez szólunk
LIFTJOBS
ÁLLÁSHIRDETÉS LIFTREKLÁMMAL
A liftreklámok nézettsége és az utazóközönség sokszínűsége miatt plakátjaink
kiválóak a munkaerőpiac hirdetései számára is. Álláskeresőknek és állást
hirdetőknek egyaránt ajánljuk a liftreklámot.
Álláshirdetéseink a plakáton jól láthatóan, elkülönítve jelennek meg a plakátok
jobb oldali sávjában, a plakát állandó rovataként. Így azok, akik éppen állást
keresnek, esetleg állást kínálnak, azonnal, célirányosan el tudják olvasni az
aktuális álláshirdetéseket.
Továbbá weboldalunkon, külön menüpont alatt weben is megjelennek az
állashirdetések, ugyanúgy, mint egy állásportálon. >>> www.liftreklam.com
KÖRZETEN BELÜLI LEHETŐSÉGEK
Budapesten az állást keresők jelentős része a szakmai háttér, a munkakörnyezet
és a fizetési feltételek mellett figyelembe veszi azt is, mennyit kell utazni a
lakóhelyről a munkahelyre. A liftreklámok álláshirdetései a legtöbb esetben
nemcsak városra, de körzetekre is tovább szűkítik az álláshirdetéseket. Az
adott körzetben látott álláshirdetések jó eséllyel a körzeten belül található
lehetőségeket kínálnak, mely potenciális jelentkezőket eredményez.
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LIFTJOBS
A LIFTJOBS ROVAT ELHELYEZKEDÉSE
A rovat a plakátok jobb alsó részében helyezkedik el egy elkülönült, állandó
sávban.
Minimális mérete: 20 cm (magasság) x 12 cm (szélesség). A rovat magassága a
tartalom függvényében növelhető.
AZ ÁLLÁSHIRDETÉSEK ELHELYEZÉSE A ROVATON BELÜL
Liftjobs rovatunk 1,5 cm magas egységekből áll, melynek szélessége fix 12 cm.
Önnek van lehetősége egy, vagy több egység megvásárlására is, attól függően,
mekkora terjedelmű álláshirdetést szeretne megjeleníttetni plakátunkon.
Egységeink: 1,5x12 cm; 3x12 cm; 4,5x12 cm; 6x12 cm; 7,5x12 cm; 9x12 cm;
12x12 cm
A HIRDETÉSEK IDŐTARTAMA
Ön megvásárolhatja álláshirdetési felületét egy hónapra, több hónapra, de
akár egy teljes évre is! A hirdetések szövegezése havi lebontásban cserélhető a
megvásárolt egységen belül.
A HIRDETÉSEK MEGJELENÉSE
Lehetőséget kínálunk egész Budapesten, illetve csupán adott körzetben,
körzetekben meghirdetni megüresedett pozícióit. (A körzeteken belül azonban
további bontásra nincs mód).
A HIRDETÉSEK TARTALMA
A plakáton elhelyezett rovat egységeiben szereplő szöveg fő célja a figyelemfelhívás,
a tömör, lényegretörő informálás. Ezért érdemes rövidebb szöveget megjeleníteni
a plakátokon, mely azonnal felkelti az érdeklődők figyelmét.
A szöveg mellett elhelyezhető kép, QR-kód, céglogó, embléma...stb.
Honlapunkon az álláshirdetések teljes szövege megtekinthető, ezért a weboldalra
szánt szöveg terjedelme bármekkora lehet. Honlapunkon minden hirdetést egy
egy egyedi azonosítóval látunk el, mely megjelenik a plakáton is.
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LIFTJOBS
ÁRKÉPZÉS:
A Liftjobs hirdetések ára függ a hirdetés méretétől, a kiválasztott kerületek
számától, és a hirdetés időtartamától.
Kérjük, a pontos árkalkulációért keresse üzletkötőjét, vagy érdeklődjön irodánkban!
PÉLDA AZ ÁRSZÁMÍTÁSRA:
Példa Liftjobs megrendelésre:

1 egység (1,5cm x 12cm) nettó darabára: 64,8 Ft
1 havi, 1 egységnyi hirdetés teljes Budapesten (2200 lift)+ webes megjelenés:
1hó x 64,8 Ft/db x 2200 db =
nettó ár: 142 560 Ft
bruttó ár: 181 051 Ft

A HIRDETÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK:
Kérjük, küldje el nekünk a kiválasztott hirdetési egység méretét, az álláshirdetés
teljes szövegét a webes felületre, valamint az álláshirdetés szövegének egy
tömörebb, rövidebb verzióját is, melyet a plakátokon szeretne megjeleníttetni.
Kép megjelenítésének igénylése esetén a fotókat és QR kódokat jpeg-ben, 300 dpi
felbontásban kérjük, a logókat vektorgrafikus formátumban.
AZ ÁLLÁSHIRDETÉSEK KINÉZETE
A beküldött szövegeket fehér háttéren, 90 %-os fekete betűszínnel, min. 10 pt
betűmérettel jelenítjük meg. Igény szerint a szövegben egyes részek kiemelhetők
aláhúzással, félkövér betűtípussal, nagybetűk használatával.
K ARAKTERSZÁMOK:
1,5x12 cm: max. 110 karakter
3x12 cm: max. 270 karakter
4,5x120 cm: max. 280 karakter

Legkisebb egységünk 1,5x12 cm-es méretű.
12 cm

1,5 cm
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A PLAKÁTOK KINÉZETE
dunakeszi nagy_III.qxd 2015.12.21. 12:23 Page 1

Dunakeszi (2016 Január)

Nagy plakát: 60,5 × 94,5 cm
III Kozepes_III.qxd 2015.12.21. 13:28 Page 1

III. kerület (2016 Január)

Közepes plakát: 60,5 × 90 cm
bekas kicsi_I_II.qxd 2015.12.21. 12:17 Page 1

Békásmegyer (2016 Január)

Kis plakát: 50 × 90 cm
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Kis plakát: 50 × 90 cm

A PLAKÁTOK ELHELYEZÉSE

A tábla anyaga, kivitele:
plexivel védett, fémkeretes.

CÉGADATOK






Cégnév: 		
Székhely: 		
Adószám: 		
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:

Indoor Média Kft.
1037 Budapest, Bojtár utca 27.
25583423-2-41
01-09-283558
MKB Bank, 10300002-10665516-49020014

HIRDETÉSFELVÉTEL, K APCSOLATTARTÁS
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Indoor Média Kft.

1037 Budapest, Bojtár utca 27.

www.liftreklam.com

