
Lp. Nazwa powierzchni

Koszty miesięcznej 
ekspozycji – CENNIK 

STANDARDOWY (ceny netto)

Koszty miesięcznej 
ekspozycji – LINIE 

LOTNISKO (ceny netto)

1. PLAKAT A3 50 zł/sztuka/tydzień 75 zł/sztuka/tydzień

2. PLAKAT A4 40 zł/sztuka/tydzień 60 zł/sztuka/tydzień

3. Uchwyty wiszące 10 zł/sztuka/tydzień 15 zł/sztuka/tydzień

4.
Ekrany LCD  
(jeden pojazd)

120 zł/10 sek.

145 zł/15 sek.

175 zł/20 sek.

200 zł/30 sek.

130 zł/10 sek.

150 zł/15 sek.

180 zł/20 sek.

200 zł/30 sek.

Emisja ok 4 razy na godzinę. 
Minimalny czas ekspozycji 30 dni.

Cennik - reklama  
wewnątrz pojazdów

Lp. Nazwa powierzchni Koszt netto

1.

Ekran LCD

Emisja ok 4 razy na godzinę.

Minimalna ekspozycja 30 dni.

120 zł/10 sek. 
150 zł/15 sek.

180 zł/20 sek.

210 zł/30 sek.

2.
Plakaty w gablotach

Minimalna ekspozycja 30 dni
300 zł/ 1 szt./miesięcznie

3.
Kiosk multimedialny

Emisja ok 4 razy na godzinę

110 zł/10 sek.

120 zł/15 sek.

150 zł/20 sek.

190 zł/30 sek.

Cennik - reklama na dworcu  
w Tarnowskich Górach



Lp. Nazwa powierzchni
Minimalny koszt 1-dniowej akcji  

na regularnie kursujących liniach ZTM

1. Reklama bezpośrednia w pojeździe Od 10 000 zł netto

Cennik - reklama  
bezpośrednia w pojeździe

Lp. Nazwa powierzchni Koszt netto

1.
Rewers na biletach papierowych

Minimalny nakład 50 000 szt.
1500 zł 

Cennik - reklama  
na biletach papierowych

Lp. Nazwa powierzchni Koszt netto

1.

Media elektroniczne

Artykuł informacyjny z na stronie głównej 
www.metropoliaztm.pl

6 000 zł 

Cennik - reklama na www



Lp. Nazwa powierzchni

Koszty miesięcznej 

ekspozycji – CENNIK 
STANDARDOWY (ceny netto)

1. Cały pojazd bez szyb tabor A, B i C* 3 000 zł/miesiąc

2. Cały pojazd bez szyb tabor M 2 000 zł/miesiąc

3. Tył bez szyby 900 zł/miesiąc

4. Cały tył 1 300 zł/miesiąc

5.
Prawy bok bez szyb (tabor A, B i C) – od strony 
wejścia pasażera – oklejenie bez drzwi 1 500 zł/miesiąc

6. Lewy bok bez szyb (tabor A, B i C) 1 500 zł/miesiąc

7.
Prawy bok bez szyb (tabor M) – od strony  
wejścia pasażera – oklejenie bez drzwi 1 000 zł/miesiąc

8. Lewy bok bez szyb (tabor M) 1 000 zł/miesiąc

9. PLAKAT A3 50 zł/sztuka/tydzień

10. PLAKAT A4 40 zł/sztuka/tydzień

11. Uchwyty wiszące 10 zł/sztuka/tydzień

*  Istnieje możliwość oklejenia 1/3 długości boku pojazdu wraz z tyłem. W takim przypadku 
cena miesięcznego kosztu ekspozycji pomniejsza się o 30% przy jednoczesnym obowiąz-
ku oklejenia całego pojazdu zgodnie z wymogami ZTM dla danej linii

Ceny podane w PLN bez podatku VAT

Reklama całopojazdowa, bez prawa do wyklejania bocznych szyb. Powyżej przedstawione 
ceny zawierają tylko koszty wynajmu powierzchni reklamowej na pojazdach, pozostałe 
koszty tj. wykonanie projektu, wydruk, montaż/demontaż reklamy nie wchodzą w ww. ceny.

 Tabor B – 12 m   Tabor C – 18 m   Tabor M - minibus

Cennik standardowy reklamy  
zewnetrznej i wewnętrznej  
w autobusach



Lp. Nazwa powierzchni

Koszty miesięcznej 

ekspozycji – LINIE 
LOTNISKO (ceny netto)

1. Cały pojazd bez szyb tabor A, B i C* 4 500 zł/miesiąc

2. Cały pojazd bez szyb tabor M 3 000 zł/miesiąc

3. Tył bez szyby 1 350 zł/miesiąc

4. Cały tył 1 950 zł/miesiąc

5.
Prawy bok bez szyb (tabor A, B i C) – od strony 
wejścia pasażera – oklejenie bez drzwi 2 250 zł/miesiąc

6. Lewy bok bez szyb (tabor A, B i C) 2 250 zł/miesiąc

7.
Prawy bok bez szyb (tabor M) – od strony  
wejścia pasażera – oklejenie bez drzwi 1 500 zł/miesiąc

8. Lewy bok bez szyb (tabor M) 1 500 zł/miesiąc

9. PLAKAT A3 75 zł/sztuka/tydzień

10. PLAKAT A4 60 zł/sztuka/tydzień

11. Uchwyty wiszące 15 zł/sztuka/tydzień

*  Istnieje możliwość oklejenia 1/3 długości boku pojazdu wraz z tyłem. W takim przypadku 
cena miesięcznego kosztu ekspozycji pomniejsza się o 30% przy jednoczesnym obowiąz-
ku oklejenia całego pojazdu zgodnie z wymogami ZTM dla danej linii

Linie Lotnisko – cennik reklamy  
zewnetrznej i wewnętrznej  
w autobusach

Ceny podane w PLN bez podatku VAT

Reklama całopojazdowa, bez prawa do wyklejania bocznych szyb. Powyżej przedstawione 
ceny zawierają tylko koszty wynajmu powierzchni reklamowej na pojazdach, pozostałe 
koszty tj. wykonanie projektu, wydruk, montaż/demontaż reklamy nie wchodzą w ww. ceny.

 Tabor B – 12 m   Tabor C – 18 m   Tabor M - minibus


