
SKA s.c. Adres: ul. Miodowa 1/20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 6332234903

Katarzyna Grzybek - tel. 888 625 566
Anna Wojnarowska - tel. 881 428 881

www.lokalnerabaty.pl
e-mail: kontakt@lokalnerabaty.pl

Firma„SKA” organizuje w całej Polsce kampanie rabatowe. 

    Marka                                 znana jest z organizowania kampanii lokalnych, podczas których w wybranych 

Polski wydawane są kupony rabatowe.

Marka                        reprezentuje kampanie ogólnopolskie oraz akcje dla Galerii Handlowych. 

W zakresie dystrybucji współpracujemy między innymi z sieciami kinowymi                                  i        
salonikami prasowymi                                oraz 

OFERTAOFERTA
O nas: 

Oferta dla Galerii Handlowej : „Kuponowy szał zniżkowy” 

Wszystko jest zorganizowane kompleksowo przez naszą �rmę - od kontaktu z najemcami i negocjacje rabatów, 
aż po dystrybucję. 

 Głównym produktem kampanii są dostępne w wersji papierowej (nakład 10.000)  i elektronicznej.     kupony rabatowe  

W akcji mogą brać udział wyłącznie �rmy znajdujące się na terenie Państwa Galerii.   

Format: 
A4, papier z perforacją,
gramatura 170.
Na jednej stronie wydania
jest miejsce na 18 kuponów
rabatowych (7 cm x 5 cm)
a na odwrocie (21 cm x 25 cm)
znajduje się miejsce przeznaczone
na reklamę Państwa Galerii
Handlowej.

przykład

poprzez przygotowanie gra�ki, druk

Kupony RabatoweKupony Rabatowe

Akcje reprezentowane są przez marki                                 oraz 

 na terenie całej 

 miastach



kasach kina

do paragonu przez sprzedawców

Sampling przez Hostessy na terenie
Galerii oraz w jej bliskiej odległości

Hostessy 950,00 zł

Rodzaj dystrybucji
Kino Helios

Sposób dystrybucji

Sampling przez
sprzedawców w

 znajdującego się na terenie 
Państwa Galerii Handlowej

Kupony wydawane jako gratis  

 w wybranych salonikach
na terenie miasta

Insert w bezpłatnej gazecie
                                      z możliwością 

w wybranych lokalizacjach

Cena netto za każdy 1.000 
950,00 zł

950,00 zł

820,00 zł

740,00 zł

Wersja elektroniczna  Reklamy sponsorowane 
(prognozowany zasięg: 20.000 ) GRATIS!

Cennik:  
Minimalny nakład: 10.000 z możliwością wyboru poszczególnych kanałów dystrybucji:

*do kwot należy doliczyć 23% podatku VAT

Ostateczna oferta jest zawsze przygotowywana indywidualnie, zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 
Możemy zaproponować dodatkowe formy dystrybucji i reklamy m.in.:  

- plakaty, billboardy informujące o akcji rabatowej
- insert w lokalnej prasie
- dystrybucję w pobliskich zakładach pracy
- kolportaż do skrzynek pocztowych
- inne, uzależnione od specy�ki danej miejscowości.

Anna Wojnarowska:
tel. 881 428 881
e-mail: zamowienia@lokalnerabaty.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 

dystrybucji

Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Podane ceny zawierają m.in. przygotowanie gra�czne, negocjacje rabatów 
z najemcami, druk czy dystrybucję.


	Strona 1
	Strona 2

