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Załącznik nr 2 
  do Regulaminu umieszczania reklam, nośników reklam i informacji  

oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie nieruchomości “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. 

 
CENNIK   

umieszczania reklam, nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie 
nieruchomości „Śródmieście” Sp. z o. o. 

 

 
Lp 

 
Rodzaj reklamy Opłata (netto) 

I. TYSKIE HALE TARGOWE Tychy Al. Piłsudskiego 8 

1. 

REKLAMA W RADIOWĘŹLE 

Emisja reklamy co godzinę od 
poniedziałku do soboty 
Przygotowanie nagrania w cenie ! 

150zł / miesiąc 

2. 

BANERY REKLAMOWE 

a) Ekspozycja reklamy 
naprzeciw wejścia głównego – 22 m2 

80zł / m2 / miesiąc  

b) Ekspozycja reklamy na 2 
ścianach przy wejściu głównym – 9 
m2  każda ściana. 

70zł / m2 / miesiąc  

c) Ekspozycja reklamy na  
ścianie wewnętrznej na parterze 
obiektu – powierzchnia 30 m2 

40zł / m2 / miesiąc  

d) Ekspozycja reklamy na 
ogrodzeniu 

40zł / m2 / miesiąc  

e) Ekspozycja reklamy 
pomiędzy pawilonami nad ciągami 
pieszymi 

40zł / m2 / miesiąc 

3. 

BILLBOARD 

Ekspozycja o wielkości 8m x 3m na 
ścianie głównej obiektu od strony al. 
Piłsudskiego   

                 1 000 zł / szt./ miesiąc  

4. 

ULOTKI 

Dystrybucja ulotek obejmuje cały 
obszar obiektu 

38 zł / dzień 

5. 

EVENT  

Organizacja degustacji lub promocji 
przed stoiskiem wraz z hostessą 

25zł / godzina 

6. 

WYSTAWKI- DODATKOWE FORMY REKLAMY 

a) Potykacz / Stojak :  

Rozmiar B2  70 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar B1  80 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A2  90 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A1  100 zł / szt./ miesiąc 

b) Roll-up  120 zł / szt/m-c 

 
c) Neon reklamowy/ Kaseton/ 

Tablica PCV – na ścianach obiektu 
85 zł / m2 / m-c 

7. PLAKATY 

8.        Rozmiar A5 15 zł / szt./ miesiąc 
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Rozmiar A4 20 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A3 30 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A1 40 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A0 50 zł / szt./ miesiąc 

9. 

GABLOTY 

a) Gablota reklamowa stojąca 60 zł / m2 /m-c 

b) Gablota reklamowa 
przymocowana do ściany 

100 zł / m2/m-c 

10. 

MOBILNE 

a) Reklama na przyczepie - 
parking 

50 zł / dzień lub 650 zł / miesiąc 

b) Pojazd reklamowy - parking 25 zł / dzień lub 425 zł / miesiąc 

c) Reklama pneumatyczna 
(dmuchana) 

40 zł / dzień lub 600 zł / miesiąc 

11 

STRONA INTERNETOWA www.tyskiehaletargowe.pl 

a) Baner (1065 x 165 pikseli) 
na stronie internetowej w 
nagłówku z podlinkowaniem 
na stronę   

280,00 zł/baner/ miesiąc 

b) Baner (967 x 116 pikseli) na 
stronie internetowej w 
nagłówku z podlinkowaniem 
na stronę   

220,00 zł/baner/ miesiąc 

II. BUDYNEK BIUROWO - USŁUGOWY Tychy Al. Piłsudskiego 12 

1. 

BILLBOARD NA ELEWACJI 

5,04 m x 2,38 m 400 zł / miesiąc 

8 m x 5 m 1 300 zł / miesiąc 
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GABLOTY 

a) Gablota reklamowa stojąca 40 zł / m2 / miesiąc 

b) Gablota reklamowa  
       przymocowana do ściany 

50 zł / m2 / miesiąc  

3. 
ULOTKI 

dystrybucja ulotek przy recepcji 50 zł / miesiąc 

4. 

PLAKATY 

       Rozmiar A5 15 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A4 20 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A3 30 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A1 40 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar A0 50 zł / szt./ miesiąc 

5. 

WYSTAWKI- DODATKOWE FORMY REKLAMY 

a) Potykacz / Stojak :  

Rozmiar B2  70 zł / szt./ miesiąc 

Rozmiar B1  80 zł / szt./ miesiąc 
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Rozmiar A2  90 zł / szt./ miesiąc m-c 

Rozmiar A1  100 zł / szt./ miesiąc 

b) Roll-up  120 zł / szt/miesiąc 

c) Neon reklamowy/ Kaseton/ 
Tablica PCV – na ścianach 
obiektu 

85 zł / m2 / miesiąc 

III. REKLAMA NA NOŚNIKU TYPU BILLBOARD Tychy Al. Jana Pawła II 

1          
               

EKSPOZYCJA REKLAMY NA 
KONSTRUKCJI METALOWEJ 
PRZY AL. JANA PAWŁA II 
O WYMIARACH 5,32 m x 3,08 m  

500 zł / miesiąc 

IV. REKLAMA W TYGODNIKU TWOJE TYCHY 

1 

EKSPOZYCJA REKLAMY NA ŁAMACH BEZPŁATNEGO TYGODNIKA TWOJE TYCHY  
W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ: 

a) Ogłoszenie reklamowe na 
stronach redaktorskich lub       
w dodatkach branżowych  

Cennik z podziałem na wymiary zawiera załącznik nr 2d 

V. REKLAMA NA PORTALU www.tychy.pl 

1 

REKLAMA TYPU BANER 

970 x  90 pixeli 1000,00 zł netto / miesiąc 

300 x 250 pixeli 500,00 zł netto/ miesiąc 

400 x 199 pixeli 500,00 zł netto / miesiąc  

336 x 280 pixeli 700,00 zł netto / miesiąc 

320 x 100 pixeli 300,00 z netto / miesiąc 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Zamieszczenie artykułu 
sponsorowanego w sekcji Artykuł 
300x250 px wraz z zamieszczeniem 
na portalu Facebook 

300,00 zł netto/ miesiąc 

Zamieszczenie artykułu w sekcji 
PROMOCJA wraz z tekstem, 
fotografiami z podlinkowaniem 

400,00 zł netto/ miesiąc 

Artykuł w sekcji WIADOMOŚCI 
(tekst, fotografia, podlinkowanie) 

700,00 zł netto /miesiąc 

VI. REKLAMA NA BUDYNKU przy Al. Niepodległości 32 Tychy 

1 ELEWACJA I PORĘCZ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM 

 a) Baner  40 zł / m2 / miesiąc 

  
RABATY: 
- W przypadku zawarcia umowy na okres co najmniej 12 miesięcy – pierwszy miesiąc emisji reklamy za 1 zł. 

- W przypadku zawarcia umowy na okres co najmniej 24 miesięcy – pierwsze dwa miesiące emisji reklamy za 1 zł. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tychy, 15 czerwca 2021r. 


