асі:іуесаг

ваша реклама на наших авто
www.activecar.com.ua

Що таке асїіуесаг ?
АсїіуеСаг - це система, яка дозволяє
рекламувати товари і послуги на приватних
автомобілях, цим самим досягати лідерства
на ринку за допомогою нових можливостей
та ефективності інноваційного брендування
За допомогою системи АсйуеСаг:
- рекламне повідомлення проникає в самий
центр аудиторії;
- реклама транслюється в самих престижних
місцях;
- з'являється можливість «говорити» від
імені автовласника;
- є рухомою та ефективною серед
нерухомих та «невидимих»;
- рекламна поверхня дозволяє
використовувати абсолютно
нові підходи до зовнішньої реклами.
За підрахунками 2012 року, в Києві зареєстровано 1066291 легкових автомобілів.
Кожного дня ми зустрічаємо величезну кількість автомобілів, нескінченний потік
однакових, звичних для нашого ока, авто. Але завдяки системі АсйуеСаг,
звичайний автомобіль перетворюється в найкращого промоутера, виділяючись із
решти транспорту, чим привертає увагу оточуючих, ефективно рекламуючи Ваші
товари і послуги.
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Ефект вже

«не за горами»

«На авторекламу звертають
увагу 95% людей, а 85% з них
читають рекламне повідомлення.
Це привертає майже в 2 рази більше
уваги в порівнянні зі статичними
білбордами! »
Асоціація зовнішньої реклами США

«Реклама на авто залишається
в пам'яті у 97% глядачів!»
Консиліум реклами на транспорті США

« 93% опитаних сказали, що реклама на
транспорті більш ефективна, ніж класичні
зовнішні рекламоносії»
« 96% глядачів позитивно сприймають
рекламуна на авто »
Outdoor Advertisement Magazine

Автореклама визнана найефективнішим
видом зовнішньої реклами
(журнал «ТАСА», 2012 р.)

Ви отримуєте незвичайну рекламну площу,
яка буде транспортуватися по всьому місту
activecar

Як це працює?
Обираєте марку
автомобіля
в базі авто
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Ділянку на кузові для розміщення
реклами
1. Заднє скло + бокова
поверхня кузова
2. Бокова поверхня
кузова
3. Заднє скло

Іншні параметри, такі як : модель,
вік автомобіля, район поїздок та ін.

Ми складаємо договір, після чого узгоджуємо з Вами дизайн реклами та
розміщуємо її на автомобілях, які Ви обрали. Гарантуємо повний контроль
і надання щомісячного звіту з фотографіями пробігу автомобіля для Вашої
впевненості в тому, що автомобіль не простоює і реклама працює.
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Беремо на себе всю роботу!
ШУКАЄМО АВТО
РОЗРОБЛЯЄМО
ДИЗАЙН МАКЕТУ

logo

ВИГОТОВЛЯЄМО
НАКЛЕЙКУ
НАНОСИМО РЕКЛАМУ
НА АВТО
КОНТРОЛЮЄМО
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
ЗВІТУЄМО ВАМ

здійснюємо д е м о н т а ж
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ
РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

activecar

ПІДВЕДЕМО ПІДСУМОК?
Неможливо вимкнути чи викинути!
Неможливо проігнорувати!
Неможливо заблокувати
або відфільтрувати!
працює 24/7
365 днів у році
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Не знаєте, з чого почати?
Зареєструйте компанію!
Реєстрація

Команда асііуесаг
www.activecar.com.ua
(044) 36-000-87
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