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Ψηφιακή προβολή στο ΚΤΕΛ
Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.
Σημεία προβολής
- οθόνες εντός του σταθμού που προβάλουν
αναχωρήσεις δρομολογίων, καιρικές
συνθήκες, ανακοινώσεις
- λεωφορεία που διαθέτουν οθόνες οι οποίες
προβάλουν το στίγμα του λεωφορείου σε
χάρτη, καιρικές συνθήκες, ανακοινώσεις
Διαδραστική προβολή
- λεωφορεία που διαθέτουν τοπικά wif τα
οποία δίνουν την δυνατότητα στον επιβάτη να
έχει πρόσβαση σε διαδραστικό περιεχόμενο
καθώς και προβολής διαφημίσεων

Η ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας
Α.Ε. αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους φορείς
μεταφορών και διαθέτει το
μεγαλύτερο στόλο σε όλη
την Ελλάδα.
Εξυπηρετεί τις
συγκοινωνιακές ανάγκες του
μεγαλύτερου σε έκταση
νομού της χώρας μας, ο
οποίος συγκροτείται από 29
δήμους στους οποίους
έχουν συγχωνευθεί οι 11
πρώην δήμοι, οι 217
κοινότητες και 526 οικισμοί.
Ο στόλος της εταιρείας
ανέρχεται σε 177 σύγχρονα
λεωφορεία των οποίων ο
μέσος όρος ηλικίας είναι
κάτω των 10 ετών,
λεωφορεία τα οποία
μπορούν να εξυπηρετήσουν
με άνεση και ασφάλεια
οποιαδήποτε μεταφορική
ανάγκη υπάρχει.

Ψηφιακή προβολή
διαφημίσεων εντός του
σταθμού ΚΤΕΛ Αιτ/νίας Α.Ε.
Η προβολή γίνεται σε οθόνες εντός του
σταθμού στα εκδοτήρια και στις αίθουσες
αναμονής
Στις οθόνες προβάλονται αναχωρήσεις
δρομολογίων, τρέχουσες καιρικές συνθήκες,
και ανακοινώσεις

Μέση κάλυψη
> 3.300 άτομα / ημέρα

Η διαφήμιση γίνεται με
εικόνα ή βίντεο που
εναλλάσσεται με το
ενημερωτικό περιεχόμενο
Η διαφημιστική καμπάνια
και το διαφημιστικό
περιεχόμενο μπορεί να
ανανεώνεται καθημερινά!

Ψηφιακή προβολή στις οθόνες
εντός των λεωφορείων
Η προβολή γίνεται σε λεωφορεία που
διαθέτουν οθόνες οι οποίες προβάλουν την
τρέχουσα γεωγραφική θέση του λεωφορείου
σε χάρτη, καιρικές συνθήκες των
κοντινότερων πόλεων, ανακοινώσεις/νέα του
ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας κτλ.

Μέση κάλυψη
> 800 άτομα / ημέρα
(20 λεωφορεία)

Η προβολή διαφήμισης
παρεμβάλλεται με το
ενημερωτικό περιεχόμενο
και προβάλλεται στις
ακόλουθες μορφές:
- Εικόνα δεξιά των
ανακοινώσεων
- Full-screen Εικόνα
- Βίντεο / Animation

Διαφήμιση με κείμενο και
εικόνα

Η διαφήμιση γίνεται στον
ίδιο χώρο που βρίσκονται
οι ανακοινώσεις!

Διαφήμιση με βίντεο ή εικόνα
πλήρους μεγέθους που
καλύπτει όλη την οθόνη

Το βίντεο ή η εικόνα
εναλλάσσεται με το
ενημερωτικό περιεχόμενο

Ψηφιακή προβολή
διαφημίσεων στα κινητά των
επιβατών μέσω wif
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα
στέγασης διαδραστικού διαφημιστικού
περιεχομένου για πρόσβαση μέσω
smartphones και laptops, την ώρα που οι
επιβάτες βρίσκονται εντός του λεωφορείου
και χωρίς να απαιτείται η χρήση 3G internet.
Ο επιβάτης συνδέεται στο ασύρματο
δίκτυο του λεωφορείου και έχει πρόσβαση
στο διαφημιστικό περιεχόμενο όπως σελίδες
παρουσίασης προϊόντων, προσφορών,
κουπονιών, κτλ.

Η διαφήμιση γίνεται με
μορφή mini-website ή
mobile application που
γίνεται διαθέσιμο για
εγκατάσταση μέσω του wif
εντός του λεωφορείου!

Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας
ενημερώσουμε για τις δυνατότητες
προώθησης της επιχείρισης και των
προϊόντων σας μέσω του συστήματος
προβολής ψηφιακού περιεχομένου του ΚΤΕΛ
Αιτωλοακαρνανίας .. καθώς και για
δυνατότητες επιλεκτικής ή περιορισμένης
προβολής.

Τηλ. 6979334130
E-mail. info@pyrsea.com

Περισσότερες
πληροφορίες και στο
facebook, στη σελίδα
https://www.facebook.com
/ktelbypyrsea

