Oferta wynajęcia nośników reklamowych
Akademii Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Fundacja na rzecz AWF, jako podmiot odpowiedzialny za kreowanie polityki
reklamowej Akademii Wychowania Fizycznego, proponuje najem zewnętrznych powierzchni
reklamowych oraz gotowych nośników.
Promując z nami swoją firmę, usługę czy produkt, mają Państwo okazję dotrzeć
między innymi do wyselekcjonowanej grupy docelowej, jaką jest przeszło 5000 tysięczna
społeczność AWF. Dodatkowo, obiekty Uczelni znajdują się w centrum Poznania, przy
głównych szlakach komunikacyjnych prawie milionowej aglomeracji. Codziennie tylko ulicą
Królowej Jadwigi przejeżdża ok. 43 tysięcy samochodów. Dodatkowo należy uwzględnić ruch
komunikacji miejskiej.
Warto dodać, że wynajmując powierzchnie reklamowe na terenie Akademii,
wspieracie Państwo naszą uczelnię. Całkowity zysk z działalności Fundacji przeznaczony jest
na modernizację i rozwój AWF.
Powierzchnie jakie oferujemy zarówno na nośnikach własnych jak również
dostarczonych przez Państwa pomogą w uzyskaniu najlepszego efektu marketingowego.
Najbardziej jednak rzetelną rekomendacją naszej oferty jest stała, satysfakcjonująca
współpraca z firmami od lat wykorzystującymi nasze nośniki reklamowe.

Powierzchnie, które oferujemy zarówno na nośnikach własnych jak również
dostarczonych przez Państwa, to między innymi:







Powierzchnie reklamowe w budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
Stendy i stoiska reklamowe w budynkach AWF-u
Gotowe zewnętrzne nośniki reklamowe przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
Nośniki na boisku lekkoatletycznym i do hokeja na trawie
Powierzchnie reklamowe zlokalizowane na opłotowaniu przy ul. Droga Dębińska 7
Powierzchnie reklamowe zlokalizowane w ośrodku szkoleniowo- dydaktycznym w
Chycinie (woj. Lubuskie)

oraz wiele innych, wyżej niewymienionych, ograniczonych jedynie Państwa wyobraźnią
i naszymi możliwościami technicznymi.

Poniżej wybrane propozycje współpracy:
 Nośniki na boisku lekkoatletycznym i do hokeja na trawie



Gotowe zewnętrzne nośniki reklamowe zlokalizowane przy ul. Królowej Jadwigi
27/39) o wymiarach ok. 250 x 125cm. Znakomita lokalizacja (ok. 43 000 pojazdów
dziennie plus ruch tramwajowy i autobusowy – dane ZTM Poznań)



Ławki oraz stojak na rowery przed głównym budynkiem AWF-u przy ul. Królowej
Jadwigi 27/39

Naszym Celem jest Państwa satysfakcja z udanej kampanii reklamowej.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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