Cennik wynajmu powierzchni reklamowej w SGH
Tablice reklamowe A1/A0
Pojedyncza tablica mieści plakat reklamowy formatu A1 lub A0 w pionie (maksymalny rozmiar
plakatu to A1: 59,4 x 84 cm, A0: 84 x 118,8 cm). Tablice wykonane są z profili aluminiowych.
Plakat chroniony jest sztywną, przezroczystą folią antyrefleksyjną.
Opłata za wynajem 1 tablicy za tydzień wynosi:
A1: 56 zł
A0: 60 zł
Minimalny okres promocji: 1 tydzień
Minimalna ilość tablic:
A1: 10 sztuk
A0 -

Ekrany LCD
Istnieje możliwość zamieszczenia prezentacji multimedialnej na ekranach LCD umieszczonych
w budynkach: głównym oraz A (4 monitory znajdują się w obrębie auli spadochronowej,
1 w budynku A). Łączna opłata za prezentację na wszystkich ekranach to 60 zł za 1 dzień.

Ustawienie dyspozytora na ulotki w auli spadochronowej
Minimalna opłata (za najmniejszy dyspozytor/display) wynosi 500 zł za 1 tydzień.
W przypadku ścianek wystawienniczych naliczana jest opłata w wysokości 600 zł za każdy dzień.

Ustawienie standu /stoiska / stolika promocyjnego / akcje promocyjne
w auli spadochronowej
Na akcje promocyjne udostępniany jest sektor auli spadochronowej o wymiarach 4,7 m x 4,5 m.
W przypadku prowadzenia w sektorze auli spadochronowej działalności gospodarczej, sprzedażowej,
generującej bezpośrednie przychody, działalności związanej z wyrabianiem kart lojalnościowych,
kart płatniczych, rachunków bankowych i temu podobnej aktywnej działalności promocyjnej oraz
akcji rekrutacyjnych naliczana jest opłata w wysokości 2 100 zł za 1 dzień (na powierzchni do 21 m2).
W przypadku ustawienia w sektorze auli spadochronowej standu, stoiska, nośnika reklamowego
lub stolika, przy którym odbywa się akcja promocyjna bez prowadzenia opisanej wyżej działalności,
naliczana jest opłata w wysokości 600 zł za jeden dzień, przy czym powierzchnia standu / stoiska /
nośnika reklamowego nie może przekraczać 6 m2. W przypadku akcji promocyjnych prowadzonych
na standzie o powierzchni większej niż 6 m2 cena ustalana jest indywidualnie, jednak jest
nie mniejsza niż 1 200 zł za każdy dzień.
Cena wynajmu całej auli spadochronowej wynosi 6 000 zł za 1 dzień.
Powyższe ceny nie obejmują kosztu wynajęcia standu, stoiska, stolików i krzeseł.

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT
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