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Plasarea reclamelor pe vehiculele noastre este
o modalitate importantă de a ajunge la publicul
de toate vârstele, veniturile și categoriile.
RATB dispune de o flotă vastă de vehicule,
imposibil de ignorat, fiind prezentă în
intersecțiile aglomerate și bulevardele din
București.
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www.ratb.ro
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A. AUTOBUZE

Tip vehicul

_____________________
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Zonă amplasare reclamă

Tarif*

Decorare totală
(tablă + geamuri)

2.000 €

Decorare parțială
între roți (tablă + geamuri)

1.000 €

Decorare parțială laterală
între roți (pe tablă)

500 €

Decorare parțială laterală
(tablă+geam) a suprafețelor din perimetrul
ultimei roți până la spatele vehiculului

1.000 €

Decorarea întregii suprafețe de tablă
de pe partea laterală a autobuzelor

850 €

Decorare parțială
spate vehicul (tablă)

300 €

Decorare parțială
spate vehicul (tablă și geam)

650 €

Decorare parțială
geam spate

400 €

Imagine vehicul

*Tarifele sunt calculate per vehicul, pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA.

MERCEDES
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B. TROLEIBUZE

Tip vehicul

_____________________
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Zonă amplasare reclamă

Tarif*

Decorare totală
(tablă + geamuri)

1.600 €

Decorare parțială, între roți
(tablă + geamuri)

800 €

Decorare parțială
între roți (pe tablă)

400 €

Decorare parțială
spate vehicul (tablă)

100 €

Decorare parțială, spate vehicul
(tablă și geam)

400 €

Decorare parțială
geam spate

150 €

Imagine vehicul

*Tarifele sunt calculate per vehicul, pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA.

IRISBUS
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C. TRAMVAIE

V3A

TATRA

Tip vehicul

_____________________
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Zonă amplasare reclamă

Tarif*

Decorare totală
1 VAGON (tablă + geamuri)

1.250 €

Decorare totală
2 VAGOANE (tablă + geamuri)

1875 €

Decorare laterală
1 VAGON (tablă - 2 fețe)

625 €

Decorare laterală
2 VAGOANE (tablă - 4 fețe)

1.250 €

Decorare totală
3 VAGOANE (tablă + geamuri)

2.500 €

Decorare totală,
1 VAGON (tablă + geamuri)

1.250 €

Decorare laterală
3 VAGOANE (tablă – 6 suprafețe)

1.500 €

Decorare laterală
1 VAGON (tablă –2 suprafețe)

500 €

Decorare acoperiș

160 €

Imagine vehicul

*Tarifele sunt calculate per vehicul, pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA.

TATRA
V3A
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D. STÂLPI

Zonă amplasare
reclamă

Tip suport

STÂLPI

Steaguri
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Dimensiune

80 x 150 cm

Bannere

Indicator publicitar
direcțional

Tarif*

50 €
150 €

maxim 1 m2

40 €

*Tarifele sunt calculate per bucată, pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA.

E. CENTRE DE COMERCIALIZARE
TITLURI CĂLĂTORIE

CENTRE DE
COMERCIALIZ
ARE TITLURI
CĂLĂTORIE

Tip suport

Observați

Tarif*

< 10 centre

30 €/m2

10 – 50
centre

> 50 centre

25 €/m2
20 €/m2

*Tarifele sunt calculate per m2, pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA.
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F. AFIȘE/ STICKERE ÎN INTERIORUL
VEHICULELOR

IRISBUS

TROLEIBUZE

IKARUS

AUTOBUZE

Tip
vehicul

Poziționare in vehicul

Dimensiune
maximă afiș

Suprafața

Tarif*/
afiș

1 buc. geam spate șofer

0,6 m*0,4 m

0,24 m2

20 €

1 buc. spate vehicul

0,6 m*0,4 m

0,24 m2

20 €

2 buc. lateral stânga
(pe suprafața înclinată aflată
între plafon și geamuri)
2 buc. lateral dreapta
(pe suprafața înclinată aflată
între plafon și geamuri)

ocupată

0,8 m*0,4 m

0,32 m

2

26 €
2*26 €

0,8 m*0,4 m

0,32 m2

26 €
2*26 €

1 buc. geam spate șofer

0,6 m*0,4 m

0,24 m2

20 €

1 buc. spate vehicul
(între pavilion și lunetă)

1,4 m*0,25 m

0,35 m2

28 €

0,3 m*0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10 €

0,3 m*0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10 €

1 buc. geam spate șofer

0,6 m*0,4 m

0,24 m2

20 €

2 buc. lateral stânga
(format landscape
pe suprafața înclinată
aflată între plafon și geamuri)

0,3 m*0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10 €

2 buc. lateral dreapta
(format landscape
pe suprafața înclinată
aflată între plafon și geamuri)

0,3 m*0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10€

2 buc. lateral stânga
(format landscape
pe suprafața înclinată
aflată între plafon și geamuri)
2 buc. lateral dreapta
(format landscape
pe suprafața înclinată
aflată intre plafon și geamuri)

Tarif total
afișaj/

vehicul

144 €/
lună

88 €/
lună

60 €/
lună

*Tarifele sunt calculate per bucată, pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA.
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G. ALTE SUPORTURI PUBLICITARE
NECONVENȚIONALE
(tip: mânere, odorizante, etc.)
Tip suport
Mânere publicitare
montate pe barele de susținere,
alături de mânerele deja
existente din construcția
vehiculelor
Alte suporturi publicitare
neconvenționale
(gen odorizante, etc.)

Tarif*

8 €/
buc.

15 €/
buc.
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Observați

Numărul de mânere publicitare
admis va fi de 10 buc.

Numărul acestora va fi stabilit
în funcție de tipul suportului
și sistemul de prindere

* Tarifele sunt calculate per bucată pentru o lună calendaristică și nu conțin TVA .
Aceste suporturi publicitare pot fi utilizate în cadrul unor proiecte speciale, vor
fi puse la dispoziție de către client și, de asemenea, va intra în responsabilitatea
acestuia atât montarea, cât și demontarea lor.
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