Clubul de lângă inimă

OFERTA PUBLICITATE
OUTDOOR

BAZA SPORTIVĂ

„STEAUA” – GHENCEA
Amplasat în vestul Capitalei, vis-a-vis de zona comercială Home Design Mall.
Cea mai renumită bază sportivă din România, Ghencea este un complex multisport care
cuprinde terenuri și clădiri pentru practicarea a 7 sporturi.
În complexul Ghencea se desfășoară partidele oficiale de Fotbal, Rugby și Polo,
antrenamente și competiții de gimnastică, tenis de câmp, scrimă și înot.
Valori de trafic în incinta bazei: aproximativ 500.000 persoane/an.
Suprafață de expunere: peste 500 m2

Închiriere spațiu outdoor
acces CSA STEAUA
pentru
promovare/publicitate
pretabil pentru panou tip:
- billboard
- backlit

Închiriere spațiu outdoor clădire pavilion RUGBY
CSA STEAUA, pretabil pentru panou tip:
- billboard
- mesh pe structura metalică a Tribunei Oficiale
- mesh pe suprafața clădirii (pavilion RUGBY)
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Închiriere spațiu outdoor
în zone de vizibilitate
sporită pentru
promovare/publicitate
pretabil pentru panou tip
billboard.

Închiriere spațiu outdoor la
bazinul de polo-înot CSA
STEAUA pentru
promovare/publicitate,
pretabil pentru colantarea
geamurilor
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SALA

STEAUA - „MIHAI VITEAZUL”
Amplasată în zona centrală a Bucureştiului, la intersecţia dintre Bd. Vasile Milea cu Bd.
Timișoara vis-a-vis de Centrul Comercial AFI Palace Cotroceni.
AFI Palace Cotroceni este centrul comercial cu cel mai mare trafic din Romania, media
zilnică fiind de 55.000 persoane.
Sala de sport Steaua – Mihai Viteazul este locul de desfășurare al partidelor din cadrul
campionatelor naționale de baschet și volei, dar și gazda a numeroase evenimente
sportive sau media precum Campionatul Mondial Militar de Scrimă, Concursurile de
preselecție în gimnastică, Cupa Europei la Floretă Feminin ș.a.
Valori de trafic estimate: 2 milioane persoane în perioada de vârf (23-25 decembrie).
Suprafață de expunere: 250 m2

Închiriere spaţii outdoor pentru promovare/publicitate
pretabile pentru panou tip:
- backlit
- billboard
- derulabil
- ecran ledscreen outdoor digital
- mesh pe suprafaţa exterioară a clădirii
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BAZA SPORTIVĂ

„STEAUA” – PLEVNEI
Amplasată pe un spațiu premium, la intersecția Calea Plevnei cu Strada Mircea
Vulcănescu. Conform studiilor de specialitate (analize demografice comparative), zona
prezintă un mediu cu eficiență generală asupra tuturor categoriilor de indivizi (impact
pozitiv asupra peste 44% dintre respondenți).
Suprafață de expunere: 18 m2
Poziționarea bazei oferă oportunități de comunicare
outdoor într-o zonă cu trafic intens, pretabil pentru
publicitate stradală, promovare în format:
- panou backlit
- panou billboard
- panou derulabil

COMPLEX HOTELIER SPORTIV

„SĂFTICA”

Amplasat pe Șos. București–Ploiești, la km 22 + 300 m.
Valori medii de trafic estimate: între 30.000 şi 55.000 maşini/zi, în funcţie de ora şi data
estimării.
Suprafață de expunere: 6-12 m2
Panou cu braţ
adaptat, tip
billboard:
- suprafață mare,
vizibilă de la
distanță
- poster autoadeziv

!

Această ofertă se adresează companiilor de publicitate outdoor specializate,
interesate de închirierea spațiilor pentru toate tipurile de suporturi
standard cu formate care satisfac cerințele proiectelor/campaniilor
publicitare și nevoile de comunicare outdoor.
021 413 60 07 int. 156
fax 021 413 09 61

0729 21 88 79
0727 34 01 24

marketing.sportiv
@csasteaua.ro

