
reklama, która porusza tłumy
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•  Spółka, która od 75 lat zapewnia transport publiczny mieszkańcom Wrocławia;

•  Doskonały Partner Biznesowy, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, 
możliwościom i wymaganiom;

•  Zespół kreatywnych i pełnych pasji ludzi;

•  Nowoczesna i komfortowa flota;

•  Reklama, która porusza tłumy.

MPK Wrocław
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Reklama na naszych pojazdach to najbardziej spektakularna forma reklamy 
mobilnej, która swoim zasięgiem obejmuje obszar całego miasta  i codziennie 
dociera do setek tysięcy osób, nie tylko pasażerów komunikacji ale również 
uczestników ruchu drogowego oraz przechodniów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy, w której oprócz 
dużych form reklamy znajdą Państwo mniejsze formy ekspozycji. dostoswane do 
Państwa aktualnych potrzeb. 

Reklama na pojazdach 



240 
tramwajów

1100 km 
tras autobusowych

280 km 
torów tramwajowych

1955 
 ramek reklamowych 

w tramwajach 
i autobusach

329 
 autobusów 

500000   
 zawodowych 

pasażerów na dobę 

555 
 monitorów LCD 

w 186 autobusach

1500000 
 odbiorców reklamy 

na dobę (pasażerowie i inni 

uczestnicy ruchu)

MPK w liczbach
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•  Możliwość oryginalnego promowania marki;

•  Szeroki i różnorodny wachlarz nośników reklamowych;

•  Profesjonalny zespół doradców, który przygotuje ofertę na miarę Państwa
potrzeb (możliwość ustalenia indywidualnej, niestandardowej formy
ekspozycji);

•  Wsparcie na każdym etapie procesowania projektu (doradztwo, przygotowanie
dokumentów, nadzorowanie realizacji usługi oraz efektywności podjętych
działań);

•  Pomoc w zleceniu realizacji materiałów marketingowych oraz udostępnienie
niezbędnych danych technicznych;

•  Atrakcyjną cenowo ofertę oraz rabaty dla naszych stałych Klientów
(nawet do 50%)

Oferujemy





Reklama mobilna zewnętrzna:
•  Autobusy
•  Tramwaje

Reklama mobilna wewnętrzna:
•  Ekrany LCD
•  Ramki plakatowe
•  Plakaty na oparciach 

siedzeń
•  Uchwyty reklamowe

Nośniki reklamowe
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Autobus – cały pojazd

Tramwaj – cały pojazd

Autobus – część pojazdu

Tramwaj – część pojazdu

Reklama zewnętrzna
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Reklama wewnętrzna

Ekrany LCD Plakaty - ramki

Uchwyty reklamowe Plakaty - siedzenia
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Zaufali nam
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Dział Sprzedaży
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Tel. 71-322-32-01
Kom. 721 770 202
Kom. 885 887 929
www.mpk.wroc.pl

e-mail: reklama@mpk.wroc.pl


